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Määttäsen muotokuvan 
paljastustilaisuus 
Kontiorannassa

Eversti Seppo Pesonen
luovutuspuheessaan:

Herran kenraali, sotiemme veteraanit, arvoisat 
Mannerheim-ristin Ritarit, hyvä juhlaväki.

Talvisodan aikana syntyi ajatus kunniamerkeistä, joita 
voitaisiin jakaa sotilasarvoon katsomatta. Merkkiä 
oli tarkoitus jakaa sodassa osoitetun urheuden sekä 
taistellen saavutettujen tärkeiden tulosten tai erityisen 
ansiokkaasti johdettujen sotatoimien palkitsemiseksi.
- Vuoden 1940 lopulla muodostettiin asetuksella 
kaksiluokkainen Mannerheim-ristin Vapaudenristin 
ritarikunta. Kunniamerkin saajasta käytetään nimitystä 
Mannerheim-ristin Ritari. Ristin myöntämistä 
koskeviin säädöksiin tehtiin sodan aikana kaksi 
muutosta. Toukokuussa 1943 ristiin liitettiin valtion 
varoista maksettava veroton kunniapalkinto 50 
000 markkaa, joka vastasi sen ajan vakinaisessa 
palveluksessa olevan luutnantin vuosipalkkaa.
- Toisena muutoksena elokuussa 1944 lisättiin 
asetukseen mahdollisuus palkita sotilas uusista 
ansioista toistamiseen. 1. luokan ritariksi nimitettiin 
vain kaksi henkilöä, ylipäällikkö, sotamarsalkka 
Gustaf Mannerheim ja yleisesikunnan päällikkö, 
jalkaväenkenraali Erik Heinrichs.
- Toisen luokan ristiä jaettiin 191 kappaletta, joista 
neljälle kahdesti. Kaksinkertaisia ritareita olivat 
kenraalimajuri Aaro Pajari, eversti Martti Aho, 
lentolaivueen päällikkö, kapteeni Hans Wind sekä 
hävittäjälentäjä, lentomestari Ilmari Juutilainen. 
Viimeksi mainitun syntymäkoti sijaitsi Lieksassa.
Päivän ritarimme, ilomantsilainen Onni Henrik 
Määttänen sai ritarimerkkinsä numero 119 elokuun 
1. päivänä 1943. Elossa olevia ritareita on Määttäsen 
lisäksi enää neljä: Tuomas Gerdt, (oli tilaisuudessa 
mukana) Pentti Iisalo, Kaarlo Heikki Nykänen ja 
Taavi Törmälehto.

Pesosen mukaan Onni Määttäsen 
muotokuvahankkeelle antoi sysäyksen Itäisen 
Maanpuolustusalueen esikuntapäällikkö 
prikaatinkenraali Antti Lankinen, joka ilmoitti, 
että Mannerheim-ristin säätiö on tehnyt päätöksen 
maalauttaa kaikista elossa olevista ritareista 
muotokuvan.
- Hän tiedusteli, voinko ottaa tehtävänä vastaan. 
Ilmoitin ryhtyväni siihen  mielelläni. Onni Määttäsen 
muotokuvatoimikuntaan ovat lisäkseni kuuluneet 
esikuntapäällikkö Jouni Mattila ja teknisenä 
asiantuntijana evp. majuri Juhani Pyykkönen 
Lappeenrannasta.
Eversti Pesonen kiitti muotokuvahanketta 
tukeneita Ilomantsin kuntaa, Maataloustuottajien 
Metsänomistajien Liittoa, Pohjois-Karjalan 
Osuuskauppaa, Karjalaisen kulttuurin 
edistämissäätiötä, Mannerheim-ristin Ritarien säätiötä. 
Ilman heidän tukeaan hanketta ei olisi voitu toteuttaa, 
Pesonen totesi.

Muotokuvan paljastuspuheen pitänyt Itäisen 
Maanpuolustusalueen komentaja kenraaliluutnantti 
Ari Puheloinen totesi sodasta selviytymisen ja 
Suomen itsenäisyyden säilymisen olleen koko 
kansan ponnistelujen tulosta. Se oli rintaman ja 
kotirintaman, sotilaiden ja siviilien, miesten ja 
naisten, nuorten ja vanhusten yhteinen saavutus. 
Rankimman taakan joutuivat kantamaan kuitenkin 
ne ikäryhmät, jotka elivät parasta nuoruus- ja 
aikuisikäänsä.
- Kiitollisuuden osoitus veteraaneille ei 
aina ole ollut itsestään selvää. Veteraanien 
järjestäytyminekin saattoi aktivoitua vasta 60-luvun 
puolivälissä. Veteraanien perinnön vaaliminen 
on myös osa sotilaskoulutusta. Se kuuluu osana 
joukko-osastojen ja esikuntien perinnetoimintaan.
   Puheloisen mukaan  muotokuva on veteraanien 
perinnön yksi tärkeä osa. Se on ennen kaikkea 
arvonosoitus, mutta sitä voidaan pitää myös 
arvonosoituksena kaukopartiotoiminnalle, 
Mannerheim-ristin ritareille, sotiemme veteraaneille 
ja koko sodanajan sukupolvelle.
- Kaukopartiomiesten sotilaallisten taitojen piti 
olla korkeaa luokkaa. Miesten henkilökohtaisille 
ominaisuuksille asetettiin erityisiä vaatimuksia; 
nopeaa toimintakykyä, mutta myös kärsivällisyyttä, 
rauhallisuutta sekä kovaa paineensietokykyä.   
Puheensa lopuksi kenraaliluutnantti kehotti 
poistamaan muotokuvaa peittäneen kankaan.

Muotokuvatoimikunnan edustajalta eversti Seppo 
Pesoselta teoksen vastaanottanut eversti Harri 
Ohra-aho kertoi Prikaatin olevan ylpeä siitä, 
että heillä on mahdollisuus vastaanottaa Onni 
Määttäsestä tehty taideteos. 
- Muotokuva tullaan säilyttämään paikassa, 
jossa mahdollisimman monella on tilaisuus 
siihen tutustua. Tulemme sijoittamaan sen 
perinnehuoneeseemme, Ohra-aho kertoi.
   Eversti Harri Ohra-aho totesi Pohjois-Karjalan 
Prikaatinkin keskeisiin arvoihin kuuluvan  perinteen 
ylläpitämisen ja että katse kohdistuu erityisesti 
veteraanisukupolveen ja heidän tekoihinsa sekä 
uhrauksiinsa viime sotien aikana sekä sodan jälkeen 
maamme jälleenrakentamisessa.

Ritarisäätiön edustajan puheenvuorossa 
Mannerheimristin ritari numero 95, kersantti 
Tuomas Gerdt totesi olevan hienoa, että tänäänkin 
voimme nostaa siniristilipun salkoon, mutta tätä etua 
emme saaneet ilmaiseksi.
- Te olette teettäneet muotokuvan veteraanista, 
joka on nähnyt omin silmin itsenäisen Suomen ja 
Ilomantsin kehittymisen. Kohdistakaamme siis 
kunnioittavat ajatuksemme 10.2.1908 syntyneeseen 
Ritari numero 119, talousneuvos, ylivääpeli Onnin 
Henrik Määttäseen, vanhimpaan ritariveljeemme.
- Kaukopartiojohtajana Onni Määttänen loi 
esimerkillään ”veljeä ei jätetä” perinnön, mikä 
säilyi kaukopartiossakin, yhteenlaskettuna yli puoli 
vuotta kestäneen ajan vihollisen linjojen takana, 
ritarisäätiön edustaja totesi.
Tilaisuuteen lähettivät  tervehdyksensä Itä-Suomen 
läänin maaherra Pirjo Ala-Kapee sekä kunnioittavana 
tervehdyksenä sekä kiitoksena Onni Määttäselle 
aseveli Arvo Salolainen, jonka Onni Määttänen oli 
haavoittuneena pelastanut ja auttanut turvaan.
  Tilaisuuden musiikillisesta annista vastasivat Karjalan 
Sotilassoittokunta, musiikkimajuri Raimo Maarasen 
johdolla sekä Kontiolahden  Mieslaulajat.

Teksti ja kuvat: Raine Turunen

Muotokuvan paljastivat työnjohtaja Pertti Määttänen ja kansanedustaja Hannu Hoskonen. Muotokuvan on 
maalannut ukrainalaissyntyinen Igor Muslimov.

Mannerheimristin ritari, ylivääpeli, talousneuvos 
Onni Määttänen vastaanotti tilaisuudessa 
runsain mitoin lämpimiä onnitteluja. Vasemmalla 
veteraaniveljiä, oikealla kaukopartio Kuismasen 
(OsKu) johtajan, majuri Into Kuismasen leski Irja 
Kuismanen.

Onni Määttänen ja Irja Kuismanen. 



Vietin vappua - suomalaisen työn päivää 
- työn merkeissä. Kävin “vappumarssilla” 
Joensuun hautausmaalla. Viime sotien 
muistomerkit sankarihautoineen pysäyttivät, 
mutta myös monet muut “unohdetut” hautakivet 
puhuttivat vaatimattomuudellaan. Niissä lepäsi 
vuoden 1918 sodankin kokeneita. He eivät 
nähneet sotiemme veteraanien arvostusta, heille 
ei tullut etuja ja tunnustusta elinaikanaan. Nyt 
on liian myöhäistä. Moni veteraanin hautakivi 
oli ilman asianmukaista tunnusta. Pyytäisinkin 
maakuntamme reserviläisiä huolehtimaan, 
että edesmenneiden lähiomaisten hautakivissä 
olisi niille kuuluvat veteraanitunnukset. 
Tammenlehvä, sotainvalidin tai veteraanin 
tunnus tekee vaatimattomasta hautakivestäkin 
säilytettävän muistomerkin, joka kertoo 
jälkipolville mitä uhrauksia tämän maan 
kansalaiset joutuivat aikoinaan tekemään. 
   Viime sotiemme veteraaneja on elossa noin 
90 000, joista sotainvalideja noin 15 000. Kutsu 
viimeiseen iltahuutoon kajahtaa joka päivä 
lähes 30 kertaa! Avattuamme sunnuntaisin 
maakunnan päälehden neljännen sivun näemme 
tämän sotiemme sankarien viimeisen taistelun 

kiivauden.
   Suuri osa keski-iältään lähes 85-vuotiaista 
veteraaneista käy viivytystaisteluaan 
palvelukeskuksissa ja hoitolaitoksissa, osa 
sinnittelee kotona. Monet heistä elävät 
yksinäisinä, jopa unohdettuina. Niinpä 
vielä kerran piirin puheenjohtajana pyydän 
antamaan arvokkainta mitä Sinulla on 
- aikaasi! Etsikää “unohdetut veteraanit” 
menkää vaikka “parivartiossa” tapaamaan 
heitä. Kuunnelkaa, kysykää mitä he 
meiltä nuoremmilta odottavat. Avustakaa 
heitä arkiaskareissa, antakaa kyyti 
veteraanitilaisuuksiin ja juhliin. Pääasia, että 
muistatte heitä!
   Veteraanikeräys 2006 on yksi kädenojennus 
itsenäisyytemme puolustajille. Maakunnan 
keräyspäällikkö Jorma Reijonen on jälleen 
osoittanut olevansa mies paikallaan. 
Keräystoiminta on saanut laajaa huomiota 
tiedotusvälineissä, Prikaatin ja Rajavartioston 
varusmiehet reserviupseeri- ja reserviläisväen 
myötä ovat tehneet parhaansa. Siitä jo nyt 
kiitos, johon noin 4500 maakuntamme 
sotaveteraania varmaan yhtyvät. Keräyksen 
tuotto jää ensi kertaa Pohjois-Karjalaan 
kokonaisuudessaan kohdistuen vähäosaisien 
veteraanien ja sotaleskien hyväksi.
   Reserviläisliiton tärkein painopistealue 

on veteraanityö. Sen työn aika on nyt. 
Perinnetyöhön siirrytään täysipainoisesti kun 
veteraanimme ovat avun ulottumattomissa. 
Erityisesti varttuneemmat reserviupseerit ja 
reserviläiset ovat veteraanityön luonnollisia, 
osaavia ja luotettavia tekijöitä. Heidät tullaan 
aikanaan muistamaan veljinä, jotka eivät 
jättäneet veteraaneja. Haluaisitko Sinä kuulua 
heihin? Toista tilaisuutta ei tule! Nyt on 
konkreettisen veteraanien auttamisen viimeinen 
taistelu.

“ ...tullos ystävä luoksemme, tullos nuori sekä 
vanha, veli veikkonen vierellemme ja sinä 
siskonen sivulle. Näin tuot lämpöä lähelle 
ja ystävyyttä ympärille. Sano sana taikka 
kaksi, kas mieli tulee rikkahaksi ja olokin 
paremmaksi. Näin olis elomme leppeämpi vielä 
vuosia vähäisen. Ei elomme täällä kauan kestä 
kun jo laskemme lepohon, vierelle veljiemme.” 
(Kolmen sodan veteraanin, sotilasmestari evp 
Juho Kukkosen, synt. 1916, runosta Aseveljiä 
ja veteraaneja muistellen).

Aurinkoisia kesäpäiviä!

Jarmo A. Tolvanen 
Reserviläispiirin puheenjohtaja

Viimeinen taisto

314.6.2006

koskevissa lain kohdissa. Tämän lisäksi 
lakiehdotuksen eräs keskeinen heikkous 
on se, että nimestään huolimatta se 
käsittelee lähes yksinomaan vapaaehtoista 
maanpuolustuskoulutusta. Sotilaallinen 
koulutus ja puolustusvoimien rooli sen 
toteuttamisessa on vahvasti esillä. Me 
reserviupseerit pidämme puutteena sitä, että 
muu vapaaehtoinen maanpuolustustoiminta on 
jätetty lähes täysin huomiotta.
   Kun mikä tahansa laki saa lopullisen 
muotonsa, on se aina kompromissi erilaisista 
intresseistä. On toivottavaa, että lainlaatija 
ottaa huomioon edellä mainitussa lausunnossa 
esiin tuodut epäkohdat mahdollisimman 
laajasti ja siten maanpuolustusjärjestöjen 
esittämät kannat tulisivat huomioon otetuksi. 
Minusta lausunnon valmistelussa on ollut 
positiivista se , ettei ole sorruttu pikkuasioihin 
ja yritetty ”syleillä koko maailmaa”. On 
jämäkästi tuotu esille keskeiset epäkohdat 
ja annettu myös tunnustusta niille kohdille 
lakiesitystä jotka sen ansaitsevat. Kun laki 
vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta aikanaan 
vahvistetaan, on meidän kaikkien elettävä sen 
kanssa.  
   Liperin reserviupseerit valittiin vuoden 2005 
yhdistykseksi piirissä. Onnittelut vielä kerran !
Haluaisin tuoda erään asian esille liperiläisten 

toiminnassa. Liperissä kerättiin vanhat 
pöytäkirjat talteen ja arkistoitiin maakunta-
arkistoon. Tämä ei valintaa ratkaissut, mutta 
onpahan hyvänä vihjeenä muille maakunnan 
yhdistyksille. Pöytäkirjat kannattaa hyvissä 
ajoin arkistoida, kun ovat vielä tallessa. 
Helpottaa esimerkiksi yhdistyksen historian 
kirjoitusta jos sellainen eteen tulee. Ei tarvitse 
toimia muistitiedon varassa, koska ainakin 
vanhempien asioiden muistelijoita alkaa olla 
harvassa ja saattaa myös muistikin pettää.
   Vielä kerran muistutan piirin järjestämistä 
kenttäkelpoisuuskokeista loppukesästä. 
Toisaalla tässä lehdessä on tapahtumien 
aikataulut ja tietoa järjestelyistä. Minusta olisi 
hienoa jos jokaisesta yhdistyksestä saataisiin 
vähintään yksi henkilö osallistumaan.

Onnittelen kaikkia lippujuhlapäivänä 
ylennettyjä tai muuten palkittuja.

Toivon kaikille lehden lukijoille hyvää 
ja auringoista kesää. Nauttikaa pohjolan 
kuulaista kesäilloista, sillä kohta ne alkavat 
pimentyä ja syksy saapuu.

Jari Aho
Reserviupseeripiirin puheenjohtaja

Lainsäädäntöä

Lämpimät kiitokset Teille kaikille, jotka 
osallistuitte Veteraanikeräykseen joko 
työpanoksellanne tai lahjoittamalla varoja. 
Te maksatte sitä kunniavelkaa, joka kuuluisi 
yhteiskunnan piikkiin.
Erityisen piirien kiitoksen haluan osoittaa 
keräyspäälliköllemme Jorma Reijoselle. Sekä 
siitä, mitä hän on vuosien mittaan tehnyt 
keräysten hyväksi, että tämän vuotisesta 
työstä ja keräystiedottamisesta. Jorma ja 
Keimo Lehtiniemi – kiitokset myös spotin 
toimittajalle - tekivät katselijoille selväksi, 
millaisen joukon toimintaan tukea kerättiin. 
Uskon sen näkyvän myös keräystuloksessa.
Harvemmin täältä susirajalta pääsevät tolkun 
toimijat telkkuun hommistaan kertomaan. 
Sen sijaan niille, jotka valittelevat edellisten 
sukupolvien ahneutta ja kalleutta, näyttää 
minuutteja ja palstamillimetrejä riittävän. 
Tästäkin syystä nostan Teille, veteraanien 
tukijat, hattuani!
    Reserviläispiirin tehtävissä vuosia toiminut 
Kaisa Kajo lopetti puheenjohtajuutensa 
käytännön syistä. Kuopio on niin sivussa täältä 
meiltä katsottuna. Omasta ja piirien puolesta 
kiitän Kaisaa lämpimästi niistä vuosista, jotka 
työskentelit hyväksemme. Eron haikeuttamme 
lisää sekin, että Kaisa edusti nuorta 
sukupolvea ja kauniimpaa sukupuolta. Toivoa 
sopii, että maakunnastamme löytyy tekijöitä, 
jotka toisivat Kaisan takaisin riveihimme. 
Menetyksemme vain syvenisi, jos menetämme 
Sinut Kaisa kokonaan savolaisille. 
Toivotan Sinulle Kaisa kaikkea hyvää 

elämääsi!
Tervetuloa Aimo Issakaiselle 
varapuheenjohtajaksi! Heitinmiehelle lienee 
paikanvaihto ja tehtävän ilmoittaminen ihan 
tuttu juttu!
    Piirien toiminta on ollut vilkasta ja 
näistä tapahtumista voitte lukea lehtemme 
sivuilta. Toisaalta tästä lehdestä löydätte 
myös Reserviupseeriliiton juhlavuonnaan 
käynnistämän kenttäkelpoisuustestin 
järjestelyt Pohjois-Karjalassa. Tapahtumat 
on sijoitettu elo- syyskuulle, jolloin enimmät 
kesähelteet on jo – luultavasti – koettu. Niinpä 
kehotankin kaikkia reserviläisiä etsimään 
pitopäivät ja -paikat esille ja lähtemään 
joukolla testeihin mukaan. Tarkoitus ei ole 
kilpailla keskenään, vaan luoda katsaus 
omaan kuntoon. Jos kunto on hyvä, niin 
tyytyväisyyden tunne on oikeutettu. Jos 
tulokset eivät tyydytä, perusteet ovat olemassa 
ryhtyä tekemään töitä itselleen ja testata ensi 
kesän puolella paljonko keho on kohentunut. 
    Testit on tarkoitettu molempien piirien 
jäsenille, sillä Reserviupseeripiiri haastaa 
Reserviläispiirin jäsenet testitilaisuuksiin 
mukaan. Toivottavasti mahdollisimman 
moni ottaa kutsun vastaan! Eikä siinä vielä 
kaikki! Piirin alueella järjestetään kesän 
aikana perinteisesti monenlaista toimintaa. 
Uskoisin jokaiselle löytyvän jotain! Jos pallo 
ei suostu menemäään koloon, niin kyllä melan 
pitäisi osua järveen! Jos luodit eivät löydä 
kymppiä, niin kengät saa jokainen jalkaansa 
jotosta varten! Toivon, että jokainen jäsen 
palkitsisi itsensä jollakin muullakin lenkillä 
kuin sillä perinteisellä sinisellä! Tilaisuuksien 
järjestelijöitäkin kiitätte parhaiten menemällä 
tapahtumiin mukaan! 
    Toimissani olen huomannut, että 
luvattoman monen jäsenen osoite on väärin tai 

puutteellinen. Niinpä pyydänkin kaikki jäsenet 
talkoisiin: vilkaiskaa lehtenne osoite ja jos se 
ei ole oikein, tiedottakaa siitä joko minulle tai 
jäsensihteereille liittoihin. YKSI ILMOITUS 
RIITTÄÄ! Osoitteet tulevat käyttöön liittojen 
nettirekisteristä, josta saavat osoitteensa niin 
Reserviläinen, piirilehti kuin piiritoimistokin.
Puhukaa asiasta myös kavereittenne kanssa, 
sillä joku varmaan ihmettelee, miksei pidetä 
yhteyttä tai lehdet eivät tule. Pahimmassa 
tapauksessa jäsenmaksut eivät löydä maksajaa 
ja lopuksi jäsen sanotaan irti järjestöstä. 
Puutteelliset osoitteet voivat toimia niin kauan 
kuin entiset postin jakajat jaksavat riekkua 
ringissä. Uuden virkamiehen otettua vastuun, 
saattaa lähetys päätyä selvittelykeskukseen. 
Niinpä on syytä varmistaa, että saa postinsa 
perille.
   Toinenkin pyyntö olisi: maksakaamme 
jäsenmaksut jo ensimmäisellä laskulla. 
Karhulaskut vievät liittojen rahaa kymmeniä 
tuhansia euroja postitusmaksuina. Tämäkin 
raha olisi käytettävissä jalompiin tarkoituksiin, 
jos maksamme ensimmäisellä pyynnöllä.
   Elokuussa piirimme viimevuotinen AESOR 
–joukkue edustaa liittoa tänäkin vuonna. 
Suomen Lahteen kokoontuu edustava 
joukko mittelemään sotilaskuntoisuuttaan. 
Toivotan joukkueelle ja sen johtajalle (ja 
tuomarineuvoston jäsenelle) Ilpo Pohjolalle 
parasta mahdollista sijoitusta! Piirille on suuri 
kunnia olla esillä tällaisella tasolla.
  
Kaikille piirien jäsenille, työmme tukijoille 
ja lehden lukijoille toivotan toiminnallista ja 
hyvää kesää!

Tenho Ilvonen, toiminnanjohtaja

Kesäheinän heiluessa

Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta 
on työllistänyt melkoisesti reserviupseeriliittoa 
tämän kevään aikana. Nimenomaan lausunnon 
valmisteleminen Puolustusministeriön 
komiteamietintöön on vaatinut aikaa ja 
”tupakkia” niin liittohallitukselta kuin 
–valtuustoltakin, unohtamatta liiton 
puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan keskeistä 
panosta. Lausunnon takana on yhteensä 
yhdeksän maanpuolustusjärjestöä, kuitenkin 
RUL on ollut keskeinen tekijä lausunnon 
muotoilussa.
   Laki itsessään on myönteinen asia. 
Vapaaehtoistoiminnan laajeneminen ja 
puolustusvoimien rakennemuutos edellyttävät, 
että asian säädöspohjan on oltava kunnossa. 
Komiteamietinnössä on kuitenkin selviä 
puutteita ja epätäsmällisyyksiä, joita 
yllä mainitussa lausunnossa esitetään 
korjattavaksi. Tällaisia keskeisiä kipukohtia 
ovat vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan 
ohjaaminen ja valvominen, sotilaskoulutuksen 
määritelmien epämääräisyys, virka-
aputoimintaan liittyvät epätarkkuudet sekä 
puutteellisuudet sitoutumista ja varautumista 
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PUROTIE 2, TOHMAJÄRVI
621 197, 621 459

Tohmajärven puolueeton paikallislehti

Asemantie 2, 82600 Tohmajärvi, puh. 013-222 660, fax 013-222 688

Iloisen palvelun

Hainarintie 1, Tohmajärvi, puh. 2633 731

HUOLTO & KORJAUS
A. GRÖHN

Neste, Tohmajärvi
puh. 622 481, 040 5588 238

esim. • katsastuspalvelut • rengastyöt • öljynvaihdot • jarrutestit • ym

TOHMAJÄRVEN APTEEKKI
82600 TOHMAJÄRVI
PUH. (013) 621 020

Kuntoutuksen asiantuntija
puh. 013-6821 200

myyntipalvelu@paaskynpesa.fi 
www.paaskynpesa.fi 

7. Pogostan 
Rullaluistelu
5.8.2006 klo 10.00
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Rukajärven sotaveteraani 
Juho Puumalainen 90 v.

Viensuun Sipolansaaressa 7.4. 
1916 syntynyt lieksalainen 
sotaveteraani Juho 
Puumalainen on kuin katajasta 
tehty, sitkeä puurtaja. Vieläkin 
Juho on vaikuttamassa 
lieksalaisten sotaveteraanien 
ja sotainvalidien 
paikallisyhdistysten hallituk-
sissa.

– Olin kuudentoista, kun 
isä kuoli. Sen jälkeen jouduin 
pitämään huolta itsestäni ja 
nuoremmista veljistäni. Vuon-
na 1937 jouduin Valkjärvelle 
varusmieheksi. Siellä meni 
14 kuukautta puhelinpuolen 
viestikoulutuksessa. Lokakuun 
10 päivänä 1939 tuli kiireinen 
käsky, minkä jälkeen sotahom-
missa kului vuoden 1944 mar-
raskuuhun saakka. Varusmies-
aika mukaan lukien armeijan 
hommissa meni 7 vuotta, Juho 
Puumalainen kertoi.

 Talvisodassa Juho hoiteli 
puhelinlinjoja Kivivaaran 
suunnalla. 

  – Puuruunlinjalta vedettiin 
linjoja erämaahan taistelualu-
eille. Pielisjärveläisiä ja Jo-
ensuun seudun miehiä taisteli 
Kivi-vaaran suunnalla lähes 
1000 miestä. Vihollinen pysäy-
tettiin Puuruunlinjan eteen ja 
ajettiin lopulta rajan taakse.

  - Vaimon ehdin sentään 
ottaa vuonna 1941. Nurmeslai-
nen Kirsti tuli emännäksi ko-
titilalle Sipolansaareen. Kirsti 
sai olla emäntänä ja isäntänä 
Hoidettavana olivat nuorem-
mat veljeni, kahdeksanpäinen 
lehmäkarja ja hevoset sekä 
maatilan työt. Oli siinä nuorel-
le naiselle liikaa töitä, mutta 
Kirsti oli sitkeä ja jaksoi. 

Rukajärvellä
- Jatkosota meni Rukajär-

ven suunnalla. Taisteluja ei 
aina ollut, joten viihdytys-
kiertueitakin kävi. Elokuvia 
katseltiin Rukajärvellä rin-

Juho Puumalainen

“Nykyisyys ja 
tulevaisuus lepäävät
historian hartioilla”

teeseen rakennetussa suuressa 
korsussa. Siihen mahtui 300 
miestä. Ontajärvellä pidettiin 
myös urheilukilpailuja. Yhdet 
ristittiin komeasti Ontajärven 
olympialaisiksi.

Juho Puumalainen on tallen-
tanut kaiken mahdollisen jolla 
on historiallista merkitystä. 
Vanhimmat lehtileikkeleet 
ovat 70 vuoden takaa. Tallessa 
ovat sota-aikaiset taisteluis-
ta kertovat sanomalehtien 
kirjoitukset sekä alkuperäisiä 
viestiliikenteen karttoja peite-
nimineen.  Tallenteita monta 
mapillista. Rukajärven lisäksi 
sota-aikaiset nimet Porajärvi, 
Paatene, Seisjärvi, Valamajoki, 
Ontajärvi ja Sirkkakemijoki 
saavat aikaan pitkän rupeaman 
tarinoita. 

Yhtenä erikoisena tallenteena 
voidaan pitää Juhon alkupe-
räinen 50 markan jäsenmak-
sukortti Rukajärven au-kerhon 
jäsenyydestä. Se on vuodelta 
1944. 

Kotitilalla Sipolansaaressa
Juho itsekin on kirjoitellut 

ahkerasti lehtiin sodan jälkeen. 
Aiheina ovat olleet etupäässä 
kalastus ja maatalous. Juho 
selvisi sodasta haavoittumatta, 
mutta talvisodan pakkasista jäi 
jalkoihin paleltumavammoja. 
Niitä paranneltiin puoli vuotta 
Repolan sotasairaalassa. Vam-
mat kiusaavat sotaveteraania 
vieläkin. 

   Yhdeksänkymmenen vuo-

den ikäiseksi Juhon muisti on 
ihmeteltävän tarkka. Sotaka-
vereiden nimet, tapahtumien 
päivämäärät, jopa kellonajat, 
ovat vielä mielessä. Virkeä 
sotaveteraani ajaa edelleen au-
toa, eikä ajaessa tarvitse edes 
silmälaseja.

Siviilissä Juho on pitkän 
ikänsä aikana ehtinyt olla 
monessa mukana. Luotta-
mustehtäviä on ollut paljon. 
Seurakunnan päättävät elimet, 
maataloustuottajien asiat, 
maamiesseura, vesilautakunta 
ja Pielisen kalastuspiirin asiat 
ovat tulleet tutuiksi. Pielisen 
rannalla asuvana on kaksi 
ihmistäkin pelastanut veden 
varasta. Niistä on myönnetty 
hengenpelastusmitalit.

Juhon aktiivisuus on palkittu 
monella tavalla: on myönnetty 
Suomen Valkoisen Ruusun 1. 
luokan mitali kultaristein, Suo-
men Sotainvalidien korkein 
mitali, Suomen Punaisen ristin 
pronssinen ansioristi, Pohjois-
Karjalan maatalousseuran ja 
P-K:n kalastuspiirin kunniakir-
jat sekä monia muita huomion-
osoituksia.

Kirsti-vaimonkin elämäntyö-
tä on palkittu. Näiden joukossa 
on mm. kotirintamanaisten 
mitali, lottajärjestön luotta-
musmitali, Suomen Valkoisen 
Ruusun 1. luokan mitali sekä 
punaisen ristin ja sotainvalidi-
en ansiomerkit. 

Raine Turunen

Nautitaan  KESÄSTÄ!
Aineistoa tuli tällä kertaa niin paljon, että 

jätän oman palstani runoilut  pois ja panen 
vinkiksi kuvan siitä, miten aion 

kesästä nauttia.

Päätoimittaja

Juho Puumalaisen 90-vuotispäivää vietettiin Lieksan 
seurakunnan seurakuntasalissa lukuisten ystävien 
onnitellessa päivän sankaria ja Kirsti-vaimoa.
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RUL 75 vuotta
Reserviupseerijärjestelmän 

synty liittyy kiinteästi yleiseen 
asevelvollisuuteen. Preussissa 
yleinen asevelvollisuus otettiin 
käyttöön 1808 ja vapaaeh-
toinen reserviupseerikoulu-
tus alkoi maassa muutaman 
vuoden kuluttua. Suomessa 
reserviupseereita koulutettiin 
ensimmäisen kerran Krimin 
sodan aikana, kun keväällä 
1855 Helsingissä järjestettiin 
kurssi ylioppilaille. Reser-
viupseereiden tarve ja heidän 
koulutuksensa jäi autonomian 
aikana varsin vähäiseksi, mutta 
tilanne muuttui radikaalisti 
Suomen itsenäistyttyä. 

  
Itsenäisen Suomen ensim-

mäiset päällystöupseerikurssit 
järjestettiin jo 1918 Vimpe-
lissä ja Vöyrillä. Varsinainen 
reserviupseerikoulutus va-
kiintui koulutuksen siirryttyä 
Haminaan vuonna 1920. 
Meripuolustuksen reserviup-
seerikoulutus siirtyi Haminasta 
Suomenlinnaan vuonna 1930 
ja Ilmavoimien oma reserviup-
seerikoulutus alkoi seuraavana 
vuonna Kauhavalla. 

   
Kaikkiaan Suomessa on kou-

lutettu yli 160.000 reserviup-
seeria. Nykyisin noin 7 – 8 
% jokaisen ikäluokan varus-
miehistä, eli alle 2.000 nuorta 
miestä ja naista vuosittain, saa 
reserviupseerikoulutuksen. 

 Järjestäytynyt reserviup-
seeritoiminta alkoi Suomessa 
3.12.1925 jolloin Helsingissä 
perustettiin valtakunnallinen 
Reserviupseerikerho. Toi-

minnan laajennuttua koko 
maahan tuli liiton perustami-
nen ajankohtaiseksi. Suomen 
Reserviupseeriliiton perustava 
kokous pidettiin Katajanokan 
Kasinolla 17.5.1931. Paikalla 
oli reserviupseereita kahdek-
salta paikkakunnalta, mutta 
liiton perustamisasiakirjan 
allekirjoittivat vain Helsingin, 
Turun ja Riihimäen kerhojen 
edustajat. Ensimmäisen toi-
mintavuoden lopussa liittoon 
kuului kuusi upseerikerhoa, 
joissa oli jäseniä alle viisisa-
taa. Nyt RUL:ssa on 340 jä-
senyhdistystä ja 20 reserviup-
seeripiiriä, joissa on yhteensä 
yli 28.000 henkilöjäsentä.

Sodassa 
johtajuus punnitaan

Juhlavuoden suurin yksittäi-
nen hanke on liiton 75 –vuotis-
historia, joka julkaistiin 17.5. 
Haasteena Sodan ja rauhan 
johtajuus kirjan ovat kirjoit-
taneet filosofian tohtorit Ali 
Pylkkänen ja Kimmo Ikonen.  
Molemmat kirjoittajat ovat 
filosofian tohtoreita ja työs-
kentelevät dosentteina Turun 
yliopiston historian laitoksel-
la.  Kirjassa selvitetään liiton 
historia ja käsitellään syventä-
västi liiton toiminnan kannalta 
keskeisimpiä teemoja. Erityis-
tä huomiota kiinnitetään soti-
laskoulutuksesta huolehtimi-
seen. Tutkimus vahvistaa, että 
RUL:n ja suojeluskuntajärjes-
tön yhteiselo 1930 –luvulla oli 
pääsääntöisesti varsin tiivistä. 
Talvisodan reserviupseerit sai-

vat erityisesti kiitosta oikeasta 
suhtautumisesta suomalaiseen 
sotilaaseen. Kirja todistaa 
myös viime sotien tappioluku-
jen olleen suuret sotilasarvosta 
riippumatta.  Reserviupseerien 
menestystä korostaa se tosi 
asia, että he joutuivat sotien 
aikana paljon myös sellaisiin 
johtajatehtäviin, jotka oli aktii-
viupseereille tarkoitettuja.

Ali Pylkkänen, kapteeni 
reservissä, on edelleen Nur-
meksen Reserviupseereiden 
jäsen ja niinpä kotimaakunnan 
reserviupseeritoiminta on 
hyvin esillä kirjassa.

Rohkeat miehet 
jatkoivat toimintaa

Haasteena sodan ja rauhan 
johtajuus –kirja on vahva 
kertomus suomalaisen vapaa-
ehtoisen maanpuolustuksen 
historiasta, menestyksistä ja 
tappioista.

Viime sotien lopputilityksen 

seurauksena Suomen Reser-
viupseeriliitto oli 1950-luvun 
puoliväliin asti käytännössä 
ainut aktiivinen vapaaehtoinen 
maanpuolustusjärjestö, suoma-
laisen maanpuolustushengen 
vartija. Kirjassa kerrotaan yk-
sityiskohtaisesti viime sotiem-
me jälkeisestä epävarmuuden 
kaudesta, jolloin oli vireillä 
toimia RUL:n lakkauttamisek-
si. Rohkeat ja kaukokatseiset 
miehet varmistivat sotien 
jälkeen omalla vankkumatto-
malla työllään reserviupsee-
ritoiminnan jatkumisen ja sen 
laajenemisen. 

   Samanlainen peräänan-
tamaton asenne piti reservi-
läistoiminnan hengissä 1960 
– 1980 –luvuilla, jolloin va-
paaehtoinen maanpuolustus ei 
ollut niin laajasti hyväksyttyä 
kuin mitä se tänään on. 

   Valtiojohdolle uskolli-
nen järjestö kyllä suomettui 
kylmän sodan aikana muun 
Suomen mukana. Kirjoittajat 
osoittavat kuitenkin, ettei 
Reserviupseeriliiton ja sen 
järjestökentän suomettuminen 
ollut niin totaalista kuin aiem-
masta kirjallisuudesta saattaisi 
päätellä. Siinä missä aiemmat 
tutkimukset kieltävät liitolta ja 
sen järjestökentältä sotilaskou-
lutuksen mahdollisuudenkin 
Pariisin rauhansopimuksen 
vastaisina, Ikonen ja Pylkkä-
nen osoittavat, ettei näin aina 
ollut. Viime kädessä liiton toi-
mintaa rajoitti suomalaisen yh-
teiskunnan sisäinen tila. Nämä 
seikat pakottivat liiton kehittä-
mään uusia toimintamuotoja, 
kuten turvallisuuspolitiikan ja 
johtamistaidon koulutuksen. 
Urheilutoiminta taas avasi 
liitolle kansainvälisiä ovia. 
Reserviupseeriliiton strategia-
na oli sopeuttaa toimintansa 
suomalaiseen yhteiskuntaan 

Iloisen palvelun

Hainarintie 1, Tohmajärvi, puh. 2633 731

Janne Kosonen, toiminnanjohtaja
Suomen Reserviupseeriliitto
Liperin Reserviupseerien jäsen

ja kehittää sitä kansallisen 
yhtenäisyyden hengessä.

Juhlavuosi jatkuu 
maakunnissa ja Haminassa 

RUL:n juhlavuoden pääta-
pahtuma järjestetään Hami-
nassa lauantaina 5.8., jolloin 
ohjelmassa on pääjuhlan 
lisäksi mm. Hamina Tattoon 
marssishow. Pääjuhla pidetään 
Reserviupseerikoulun Ma-
neesissa ja paikalle odotetaan 
saapuvan lähes tuhat henkilöä.

   Liiton tavoitteena on saada 
jäsenistö liikkeelle juhlavuon-
na. Vuoden aikana järjestetään 
lähes jokaisessa reserviupsee-
ripiirissä kenttäkelpoisuusta-
pahtumia, joissa reserviläisillä 
on mahdollisuus tarkistaa oma 
kuntonsa ja kenttäkelpoisuu-
tensa. Tapahtumat koostuvat 
kuntotesteistä, ammunnoista, 
marssista ja suunnistuksesta. 
Suuri osa tapahtumista järjes-
tetään yhteistyössä puolustus-
voimien, muiden maanpuolus-
tusjärjestöjen ja urheiluseuro-
jen kanssa. RUL on tukenut 
kenttäkelpoisuustapahtumien 
järjestämistä hankkimalla 
jokaiselle reserviupseeripiirille 
puristusvoimamittarin.

PALVELEVASTA ATK-ALAN 
ERIKOISLIIKKEESTÄ
• Laitepaketit tarpeittesi ja 
  toiveittesi mukaan
• Komponentit Oheislaitteet Tarvikkeet
• Huolto-, korjaus-, asennus- ja 
   neuvontapalvelut
• ELISA laajakaista- ja 
  matkapuhelinliittymät

Puh. 013-223 103
fax 013-223 101 Järnefeltintie 8

  ASIANAJOTOIMISTO
  TUOVINEN & SAASTAMOINEN

	 Kitee:		 	 Kiteentie	17
	 	 	 puh.	226	333,	fax	226	733

	 Tohmajärvi:		 Pentinkuja	6	(Malisen	talo)
	 	 	 puh.	226	344	(perjantaisin)

RAUTA-MAATALOUS
KINNUNEN
Tehdastie	318,	82600	Tohmajärvi
puh.	(013)	621	150,	fax.	(013)	621	507
e-mail:	a.m.kinnunen@surfeu.fi

TOhMAJärVEN 
rASKASKONE Oy

Voimatie	5,	Tohmajärvi
p.	044	321	4478



RIVI-ILMOITUKSET
KESÄLAHDEN TILIPALVELU KY, Myllytie 1, 59800 
KESÄLAHTI, p. 013-318 400

RTV-huolto P. Tolonen, puh. (013) 882 044 Ylätie 59, 
ILOMANTSI

P-K:n Rauhanturvaajien matkalle Itä-Karjalaan 28.-30.7. 
vielä vapaita paikkoja. Suuntana: Lemetti - Jessoila  - Petroskoi 
– Karhumäki – Poventsa – Prääsä – Aunus – Viteli - Pitkäranta. 
Matkalla mukana esitelmöitsijä evp. evl. R. Laakkonen. 
Lisätietoja: Lappalainen 040-5930953 tai Harjunen 050-5844030
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Juuan Sotaveteraanit ry:n ja 
sen naisjaoston 40-vuotisjuhlan 
ja samalla sotaveteraanipiirin 
kevätjuhlan järjestelyt 
hoituivat pääosin juukalaisten 
reserviläisjärjestöjen voimin. 
Tämä ja myös kunnan osuus 
tarjoilun järjestämisessä 
huomioitiin muun muassa 
P-K:n Sotilasläänin ja P-K:
n Sotaveteraanipiiri ry:n 
johdon taholta kansallisena 
veteraanipäivänä pidetyssä 
juhlassa.
   Juhliva sotaveteraaniyhdistys 
perustettiin Juukaan 
vappupäivänä 1. toukokuuta 
1966. Perustetun yhdistyksen 
johtoon tuli vuonna 1906 
syntynyt reservin yliluutnantti 
Aarno Vilko.
   Juhlavuonna 2006 yhdistystä 
johtaa puheenjohtajana 
sotavuosien jälkeistä polvea 
edustava, vuonna 1958 
syntynyt reservin vääpeli 
Jarmo Tolvanen.
”Me yhdessä muodostamme 
maan ja kansan. Jos sodan 
aikana olisi ajateltu vain omaa 
etua, huonosti olisi käynyt. 
Huonosti voi käydä myös 
rauhan aikana, jos jokainen 

Historiallinen hetki! Kuva Pohjois-Karjalan Maanpuolustuksen tuki ry:n perustamiskirjan 
allekirjoittamistilaisuudesta Tohmajärvellä 21.2. 2006.
Yhdistyksen tarkoituksena on  maanpuolustusaatteen sekä  kulttuurin 
vaaliminen ja Karjalan Pojat -nimisen lehden julkaiseminen.
Tavoitteen toteuttamiseksi yhdistys hankkii varoja arpajaisilla, varojen 
keräyksellä, julkaisutoiminnalla sekä vastaanottamalla lahjoituksia ja 
testamentteja. Yhdistys voi harjoittaa myös liiketoimintaa.

Sotaveteraanien juhla hoitui 
Juuassa reserviläisten voimin

ajaa vain omaa etuaan”,  
sanoi sankarivainajien 
muistomerkillä seppeleen-
laskun yhteydessä puhunut 
pastori Pia Särkelä.
   Puolustusvoimien terveh-
dyksen juhlaväelle ja juhlivalle 
sotaveteraaniyhdistykselle 
tuonut sotilasläänin komentaja, 
eversti Seppo Pesonen 
piti merkittävänä, että 
Pohjois-Karjalan Prikaatin 
tulevaisuus Kontiorannassa 
on varmistunut. - Prikaatin 
asema jatkossa vahvistuu,  
ja se saa hoidettavakseen 
muun muassa vapaaehtoisen 
maanpuolustuskoulutuksen ja 
yhteydenpidon reserviläisiin.

Juhlassa palkitut

Suomen valkoisen ruusun I 
luokan mitali: Sotainvalidi, 
maanviljelijä Martti Toivanen.
Sotaveteraanien ansioristi: 
Sotainvalidi, metsuri Veijo 
Turunen, naisjaoston 
aktiivijäsen, emäntä  Elma 
Villman.
Jatkosodan standaari: 
Kunniapuheenjohtaja, 
maanviljelijä Onni Halonen, 

kunniajäsen, sotilasmestari 
evp. Juho Kukkonen.
Kultainen ansiomerkki: 
Sotainvalidi, maanviljelijä 
Alpo Kyyrönen, yhdistyksen 
tiedottaja, toimittaja Matti 
Puoskari, naisjaoston 
puheenjohtaja Mirjami Sirviö 
ja sotainvalidi, kunnanjohtaja 
Olavi Tiittanen.
Juuan Sotaveteraaniyhdistys 
ry:n standaarit: Läänin 
sosiaali- ja terveysneuvos Elli 
Aaltonen, kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja Pirjo Halonen, 
pitäjänneuvos Kari Tuhkanen, 
eversti Seppo Pesonen, eversti 
Tero Kaakinen, eversti Harri 
Ohra-aho ja musiikkimajuri 
Raimo Maaranen.
Sotaveteraanimitali: 
Päätoimittaja Risto Alanko, 
laulutaiteilija Renata Gogola-
Tolvanen, musiikinopettaja 
Hideaki Komiya, taiteilija 
Esa A. Luukkainen, kanttori 
Kaisa Mäkinen, kunnanjohtaja 
Ahti Puumalainen ja kirjailija 
Heikki Turunen.
Sotaveteraanistandaari: 
Pianisti Niina Miettinen.

Matti Puoskari

Juhlassa palkittuina Elma Villman (vas.), Veijo Turunen, Mirjami Sirviö, Matti Puoskari, Olavi Tiittanen, Alpo 
Kyyrönen ja Martti Toivanen.             Kuva: Juha-Matti Junkkari

Mainarin Melonta 
19.8.06 Outokummussa
Kuudetta kertaa järjestettävä Mainarin Melonta kiertää kauniissa harju-
maisemassa Outokummun Erä- ja Luontokeskuksessa. Kahdentoista 
järven melontareitin varrelle on sijoitettu tehtävärasteja reserviläistaidoista 
erätietoihin. Mukaan toivotaan partioita ympäri Suomen.
Kahden hengen partioille on kaksi sarjaa - reserviläissarja ja retkisarja. 
Kummassakaan ei melontaosuuksilla mitata aikaa, vaan kukin partio saa 
edetä omaan tahtiinsa. Tosin kuntourheilijoilla on mahdollisuus kokeilla 
omia rajojaan ajan suhteen. Melonnan vastapainona suunnistetaan ja 
pyöräillään jotoksen aikana noin peninkulma.  
   Varsinainen jotos muodostuu tehtävärasteista, joita on alun toista-
kymmentä. Tehtävissä mitataan ensiaputaitoja, luonnon tuntemusta ja 
erätaitoja. Retkisarjaan saavat osallistua kaikki vähintään 15 vuotta täyt-
täneet kansalaiset. Varusmiespalveluksensa suorittaneille reserviläisille 
on lisäksi useita sotilaallisia rasteja ammunnasta viestintään. Tasokasta 
ohjelmaa riittää siis aamusta iltaan saakka. Hyvät palkinnot sekä himoittu 
kiertopalkinto odottavat noutajaansa. Tervetuloa joukolla mukaan! 
Mainarin Melonnan järjestävät Pohjois-Karjalan Maanpuolustuskoulutus 
ry sekä puolustusvoimat yhdessä Outokummun reserviupseerien ja 
reserviläisten sekä lähialueen reserviläisyhdistysten kanssa. Mukana 
on myös useita paikallisia yhdistyksiä ja toimijoita, kuten muun muassa 
Punainen Risti ja Martat. 
    Ilmoittautumiset ja lisätiedot: pohjois-karjala@mpkry.fi  tai puh. 020 
7569 048. Reserviläissarjan ja retkisarjan osallistumismaksu on 20 euroa 
henkilöltä sisältäen muonituksen, vakuutuksen, ohjelman ja saunan. Ilmoit-
tautuneet saavat itselleen yksityiskohtaiset osallistumisohjeet sähköpostina 
noin pari viikkoa ennen varsinaista jotosta. Kolmikannan leirikeskuksessa 
on myös yöpymismahdollisuus kauempaa saapuville.
   Kanootin voi tuoda itse tai vuokrata etukäteen järjestäjiltä kahdeksalla 
eurolla, joskin kanootteja on rajoitettu määrä. Tarkempia lisätietoja saa 
jotoksen johtaja Tomi Kerviseltä, puh. 050 3544 334 tai tomi.kervinen@
traktori.net - Tervetuloa!

Teksti: Väinö Mononen, MPK ry

Juuan apteekki
Sairaalantie 2, 83900 JUUKA
Puh. 013-225 813, puh/fax 013-225 815
juuan.apteekki@apteekit.net
www.juuanapteekki.fi 

Palvelemme:
ma-pe  09-17.00
la         09-13.00

AGRI   MARKET

Tule
kaupantekoon!

Meillä laatutuotteet ja
järkevät hinnat.

Kiteentie 1, KITEE, puh. 01076 84 000



Majuri Lappalainen 
luennoimassa

Kuulijat pitivät aihetta erittäin 
kiintoisana, sillä suurin 
osa porukasta oli “Sergei-
ikäluokkaa”. Kokouksessa 
majuri evp. Arvo Kinnari 
luovutti Kiteen Reserviupseerien 
viirit kapt Pekka K. Vataselle 
kiitokseksi hänen 16 vuodestaan 
Kiteellä ja kirkkoherra, ltn 
Sakari Takalalle hänen 60 -vuo-
tispäivän johdosta.
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MANTSIN RAUTA-SPORT

LAATIKAINEN
82900 Ilomantsi, puh. (013) 220 860, fax 220 865
Maatalous 220 861  Rauta 220 862
Urheilu 220 863   Kodinkone 220 864

Kalevalantie 12, 82900 Ilomantsi
Puh. (013) 683 5300 Fax. (013) 883 643

vesa.kalliomaa@hotelliilomantsi.inet.fi

• Arhipanpirtin majoitus
• Sotahistorialliset näyttelyt
• Makkola (Törnin näyttely)
• Manner-EU:n itäpiste

  puh. 0400 173 607 Monipuolinen puutarhatalo.
Dataflora ja Interflora -kukkavälitys

Ruskosillantie 8, 
82900 ILOMANTSI
Puh. (013) 881 055 
• Fax (013) 883 343

salakan.puutarha@pp.inet.fi
www.salakanpuutarha.fi

SAMA KAIKU 
ON
ASKelteN… 
Pohjois-Karjalan kutsunnat 
alkavat maakunnassa 
syyskuussa. Tänä vuonna 
kutsuntoihin osallistuvat 
vuonna 1988 syntyneet 
miehet. Pohjois-Karjalan 
Sotilasläänin Esikunta toi-
vottaa reserviläisjärjestöjen 
edustajat tervetulleiksi 
seuraamaan paikkakuntansa 
kutsuntatilaisuuksia oheisen 
kutsuntakuulutuksen ai-
kataulun mukaisesti. 
Reserviläisjärjestöjä pyydetään 
ilmoittamaan tilaisuuksiin 
osallistumisista Pohjois-Kar-
jalan Sotilasläänin Esikunnan 
asiakaspalveluun p. 013 – 
181 3092.
Henkilöstöosaston päällikkö
Majuri Heikki Peltola

KIteeN KeRHOJeN 
KeVÄtKOKOUS

Kiteen Osuuspankin kerho-
huone täyttyi, kun Kiteen 
oma poika majuri Mikko 
Lappalainen esitelmöi 
aiheesta “Nykyaikainen 
Ilmasodankäynti”. Majuri 
Lappalainen toimii Maan-
puolustuskorkeakoulussa 
ilmasotataktiikan opettajana 
ja lupautui hiihtolomallaan 
kertomaan aiheesta.

Kiteen Res. upseerien -viirillä 
palkittiin Pekka K. Vatanen 
ja Sakari Takala. Viirien 
luovuttajana puheenjohtaja 
Arvo Kinnari. 

Teksti: Reijo Kohonen
Kuvat: Arvo Kinnari

15.
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Suomen Reserviupseeriliitto 
ry:n hopeiset ansiomitali:
 
Eversti Martti Kukkonen, 
eversti Seppo Pesonen, eversti 
Harri Ohra-aho, eversti Tero 
Kaakinen. 
Mitalit luovuttivat Reserviup-
seeriliiton toiminnanjohtaja 
Janne Kosonen ja piirin pu-
heenjohtaja Jari Aho. 
 
Pohjois-Karjalan Reserviup-
seeripiirin vuoden yhdistyk-
senä palkittiin 

Liperin Reserviupseerit ry. 
Palkitsemisen ottivat vas-
taan puheenjohtaja Pekka 
Laakkonen ja Rauno Pelkonen.  

Reservinupseeripiirin 
kultainen ansiomitali:

Reserviupseeriliiton toimin-
nanjohtaja Janne Kososelle, 
joka edelleen on Liperin Re-
serviupseerien jäsen 
 
 

Pohjois-Karjalan 
Reserviläispiiri ry:n 
palkitsemiset: 
 
Reserviläisliitto - Reservin 
Aliupseerien Liitto ry:n 
hopeinen ansiomitali,

Esa Matti Savinaiselle,  
luovuttajat piirin kunnia-
puheenjohtaja Eero Jako ja 
piirin puheenjohtaja Jarmo 
Tolvanen. 
 
Piirin kultainen ansiomitali 

 
Hiltunen Reijo Ilomantsi, 
Kukkonen Alpo Ilomantsi, 
Lehikoinen Viljo Ilomantsi, 
Matveinen Ari Ilomantsi, 
Miettinen Unto Juuka. 
 
Piirin hopeinen ansiomitali
  
Ehrukainen Eemil Ilomantsi, 
Gogola-Tolvanen Renata 
Juuka, Heiskanen Kerttu-
Elina Joensuu, Kajo Kaisa 
Kontiolahti, Kinnunen Jorma 
Kontiolahti, Lumpeela Eino 
Outokumpu, Luukkainen Esa 
A. Kitee, Mikkola Pasi-Heikki 
Mikkeli, Määttänen Veikko 
Ilomantsi, Pesonen Ilppo 
Liperi, Reko Sirkka Joensuu, 
Räsänen Erkki Outokumpu, 
Tenhonen Onni Ilomantsi, 
Turunen Heikki Juuka. 

Piirin pronssinen ansiomitali
  
Hiltunen Maija Joensuu, 
Huttunen Jorma Polvijärvi,  
Huttunen Lauri Ilomantsi, 
Mäkinen Asko Ilomantsi, 
Niemi Reino Ilomantsi, 
Pesonen Kaija Liperi, 
Purmonen Eelis Ilomantsi, 
Ryymin Raili Tuupovaara, 
Sauvula Reijo Ilomantsi,  
Tanskanen Esko Polvijärvi, 
Toivola Tiina Liperi. Vänskä 
Vilho Ilomantsi. 

Huom. Kaikki ilomantsilaisille 
myönnetyt mitalit luovutetaan 
heidän omassa juhlassaan.

Onttolassa 23.3.2006 palkitut:

Suomen Reserviupseeriliitto ry:n kultaisen ansiomitalin sai Reserviupseeriliiton toiminnanjoh-
taja Janne Kosonen (vas.) ja Suomen Reserviupseeriliiton hopeisen ansiomitalin everstit Martti 
Kukkonen,  Tero Kaakinen,  Harri Ohra-aho ja Seppo Pesonen

Reserviläisliiton ja Pohjois-Karjalan Reserviläispiirin 50-vuotisjuhlatilaisuuksien pääjuhlassa 
Joensuun Yliopistolla juhlaväen kahvittaneiden sotilaskotisisarten edustajat palkittiin piirin 
pronssisella ansiomitalilla. Kuvassa vasemmalta Maija Hiltunen, Kaija Pesonen ja Raili 
Ryymin.

Karjalan Pojat -lehden toimituskunnan Tiedottaja-palkinnon saanut ERNA 2005 Team MPK 
Pohjois-Karjala Finland. Kuvassa joukkueeseen kuuluvat Harri Norismaa, Antti Eteläpää, Jaakko 
Leppänen ja Juha Rytkönen.

Reserviläispiiri palkitsi piirin 
malliyhdistyksenä Outokummun 
Reserviläiset ry:n. Kuvassa 
palkinnon vastaanottanut 
Erkki Räsänen. Palkinnon 
vastaanottaneeseen delegaatioon 
kuuluivat myös Jaakko Kurki, Hugo 
Issakainen ja Ilkka Palander.

 
Vuoden reserviläisenä palkittiin 
polvijärveläinen Lauri Tanskanen

Juukalainen Renata Gogola-
Tolvanen vastaanotti  Piirin 
hopeisen ansiomitalin. Renata 
esitti P-Karjalan Reserviläispiirin 
50-vuotisjuhlassa ja Liiton 
maanpuolustusjuhlassa Joensuussa 
Yliopiston Carelia-salissa kovasti 
yleisöön menneen laulun “Laps´ 
olen Karjalan



Kenttäkelpoisuus tarkoittaa yksilön fyysistä kuntoa ja 
ampumataitoa sekä taitoa liikkua kaikissa taistelukentän oloissa 
tehtävän mukaisesti varustettuna eri vuoden ja vuorokauden 
aikoina. 
Henkinen kunto on tärkeä sotilaan kenttäkelpoisuuden ominaisuus, 
joka ilmenee sitkeytenä, peräänantamattomuutena, rohkeutena ja 
voitontahtona. 
Sotilasjohtajalta edellytetään lisäksi kykyä suoriutua johtamis-
tehtävästään henkisen ja fyysisen paineen sekä väsymyksen 
alaisena - PEkoul-os:n PAK 4:3,1

Kenttäkelpoisuustapahtuman osiot vastaavat Reserviläisurheilu-
liiton suosituksen mukaisesti Puolustusvoimien palkatun henkilös-
tön kenttäkelpoisuutta mittaavia testejä ja suorituksia (ei-sotilaat). 
Näin ovat käytössä valmiit ohjeistukset, suoritusvälineet ja tulosten 
hyvä vertailumahdollisuus.

Henkilökohtaisen suorituksen arviointia helpottaa tulostaulukoiden 
porrastus viiden vuoden välein.

KUNTOTESTI
Kestävyystesti

- 12 min Cooper (tai polkupyöräergometri)
Lihaskuntotesti

- etunojapunnerrus (krt/60 s)
- istumaan nousu (krt/60 s)
- molemman käden puristusvoima (kg)
- toistokyykistys (krt/60 s)

AMMUNTA
Rynnäkkökivääriammunnat
Rk n:o 2

- ampumaetäisyys   150 m
- ampumataulu   03
- laukausten määrä  (5)+10=15 ls

Rk n:o 7 (ResUL:n RA7)
- ampumaetäisyys   150 m
- ampumataulu   03
- laukausten määrä  (3)+6+6+6=21 ls

Sotilaspistooliammunnat
Pist n:o 2

- ampumaetäisyys   25 m
- ampumataulu   04
- laukausten määrä  (5)+2x10=25 ls

Pist n:o 7
- ampumaetäisyys   25 m
- ampumataulu   04
- laukausten määrä  2x (2+2+2+2+2)=20 ls

SUUNNISTUS
Noin 5 km:n helppo suunnistusrata. Karttana 1:5000 – 1:25 000, 
aikaa 1.5 h päivällä / 2 h pimeällä.
MARSSI
Vaihtoehtoina joko 25 km jalkamarssi, 30 km hiihtomarssi tai 80 
polkupyörämarssi. Varustuksena kevyt sotilasvarustus, aikaa 6 h.
Aiheesta löytyy tietoa myös osoitteesta www.mil.fi/liikunta !
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Toiminnanjohtaja Tenho Ilvonen

Oletko kenttäkelpoinen?

Reserviupseeriliiton juhliessa 
toimintansa 75. vuotta, se on 
käynnistänyt juhlavuoden 
yhdeksi tapahtumaksi kenttä-
kelpoisuustestin. Monipuolinen 
testi antaa yksilölle kuvan hänen 
tämän hetkisestä kunnostaan.

Sota on teknistyessään muuttu-
nut aina vain kovemmaksi, rajum-
maksi ja siten taistelijoiden sekä 
johtajien kannalta vaativammaksi. 
Taistelun voittaminen edellyttää 
kaikilta sodan ajan joukkoihin 
sijoitettuilta sotilasjohtajilta ja 

taistelijoilta ammatillisen osaami-
sen lisäksi erityisen hyvää fyysistä 
ja psyykkistä valmiutta.
Riittävän kenttäkelpoinen 
upseeri selviytyy hänelle an-
netuista johtamistehtävistä niin 
taistelukentän kovissa olo-
uhteissa kuin arjen työkentän 
paineissa. Riittävä fyysinen 
kunto edistää samalla myös 
sairauksien ja tapaturmien eh-
käisyä, millä on merkitystä 
jokaisen RUL:n jäsenen 
kannalta. Liiton 2005–2007 

strategiaan onkin kirjattu, että 
RUL:n tavoitteena on ylläpitää 
ja kehittää koko jäsenistön 
kenttäkelpoisuutta.

Pohjois-Karjalan Reservi-
upseeripiiri haastaa veljes-
piirin eli Pohjois-Karjalan 
Reserviläispiirin mukaan tapah-
tumaan ja toivottaa tervetulleiksi 
kaikki pohjoiskarjalaiset reser-
viläiset testitapahtumiin!

Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri on suunnitellut tapahtumat seuraavasti:

Aika Paikka   Aihe  Toteuttaa

12.8.2006 P-K:n Prikaati       Ammuntapäivä  MPK ry  ja piiri
26.8. 2006 Kylmäojan koulu  Lihaskuntotestipäivä Juha Rytkönen
17.9.2006 Liperi   Marssipäivä  Liperin RU
kesä 2006 Pohjois-Karjala      Suunnistus  Seurat

Kaikki osallistujat ja suoritetut 
kenttäkelpoisuustestien tulokset 
ilmoitetaan Juha Rytköselle, 
puhelin 050 428 5102 tai sp. 
juha.rytkonen@kontiolahti.fi.
Ammuntaan osallistumisen 
osalta yhteyshenkilöinä ovat 
Carl-Erik Spåre ja Tenho Ilvo-
nen.
Marssipäivän järjestelyistä 
vastaa Pekka Laakkonen puhelin 
0500 192 469 tai sp. pekka.
laakkonen@jypoly.fi.

Tapahtumat – mitä se on?

Ammuntapäivä toteutetaan 
Pohjois-Karjalan Prikaatin 
ampumaradoilla MPK ry:n ja 
prikaatin johtamana. 
Tarkoituksena on ampua molem-
mat pistooli- ja rk –ammunnat 
(katso testin rakenne!).
Ammuntojen jälkeen on mah-
dollisuus suorittaa Cooperin testi 
tai polkupyöräergometritesti.
Lihaskuntotestipäivänä Juha 
Rytkönen johtaa lihaskuntotestit 
Kylmänojan koululla Leh-
mossa. Apunaan hänellä on 
testien vastaanottajat ja ensi-
apuhenkilöstöä.
Lihaskunnon mittaamisen 
jälkeen on mahdollisuus 
suorittaa jälkiverryttelynä 
suunnistusosuus  kenttä-

kelpoisuustestistä. Marssi-
päivänä otetaan vastaan 
testimarsseja Liperin 
Reserviupseerit ry:n 
järjestämässä ”Kinttupolku” 
–tapahtumassa. Vaadittu 25 
kilometrin marssi tapahtuu 
merkittyjä polkuja pitkin Li-
perin alueella.
Kesän aikana on jäsenillä 
myös mahdollisuus suorittaa 
suunnistus ns. iltarasteilla, 
joita on Joensuun ympäristössä 
kahdesta kolmeen kertaan 
viikossa. Hyväksytty keskiradan 
(n. 6 km)  suunnistus on tulos, 
jonka voi kirjata henkilön 
tuloksiin ja ilmoittaa testi-
vastaavalle.

Seuranta

Testivastaava Juha Ryt-
könen ilmoittaa kaik-
kien testitapahtumien 
osallistujamäärät Reservi-
upseeriliittoon ja piiriin 
lokakuun loppuun mennessä. 
Osallistua voi vaikkapa 
yhteen osioon. Kannattaa 
muistaa, että liitolla on tar-
koitus etsiä palkitsemistapa 
kenttäkelpoisuustestiin osal-
listujille. Tuo muistaminen 
annetaan niille, jotka ovat 
suorittaneet vähintään 

kuntotestin ja jonkin toisen 
osan em. testistä. Juha Rytkösen 
ilmoituksen perusteella piiri 
anoo em. merkit testien teki-
jöille.
Liitto jakaa Excel –lomakkeen, 
johon tiedot syöttämällä saa 
kuntoindeksinsä laskettuna. Piiri 
jakaa saatuaan em. lomakkeen 
ja se on saatavilla myös kesän 
aikana Reserviläisurheiluliiton 
nettisivuilla.

Tiedottaminen

Yhdistykset ovat saaneet em. 
tiedon sähköpostijakelulla. 
Kunkin päivän ohjelma kel-
lonaikoineen tiedotetaan 
piiritoimistosta yhdistyksille 
sitä mukaa, kun järjestäjät niistä 
ilmoittavat. Varatkaa päivä ja 
pitäkää yhteyttä yhdistyksen 
puheenjohtajaan!
Juhlavuoden tapahtumiin pyri-
tään saamaan myös Pohjois-
Karjalan media mukaan. 
Tilaisuuksien järjestäjiä 
pyydetään tiedottamaan 
tapahtumastaan ja liiton juhla-
vuodesta.
Jokaiseen tilaisuuteen pyyde-
tään järjestämään henkilö, 
joka tekee jutun omaan 
piirilehteemme.

Kuva Pyymäen Pyräyksestä, jossa on mahdollisuus kahden päivän aikana käytännössä tutkailla 
sotilaskuntoisuuttaan.

Kenttäkelpoisuus-
testin rakenne
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Maakuntajoukon päällystö valittu

Maakuntajoukon kokoaminen on käynnistynyt 
hyvin Pohjois-Karjalan alueella. Sotilasläänin 
esikunnan helmikuussa järjestämän maakuntajoukon 
informointi- ja valintatilaisuuden sekä sotilasläänin 
esikuntaan toimitettujen hakulomakkeiden 
perusteella valittiin tässä vaiheessa perustettavaan 
maakuntajoukkoon yhteensä 18 reservin upseeria. 
Sopivia ja kyvykkäitä reservin upseereita 
valittavaksi maakuntajoukkoon oli tarjolla selkeästi 
enemmän kuin mitä nyt voitiin valita ja sotilasläänin 
esikunta säilyttääkin toimitetut hakulomakkeet 
itsellään ja ottaa kyseiset henkilöt huomioon, 
mikäli useampia yksiköitä tullaan perustamaan 
maakuntajoukkoon.   

Nyt valituista 18 henkilöstä päällikön tehtäviin 
valittiin yliluutnantti Arto Juntunen 
Tohmajärveltä sekä yliluutnantti Antti Eteläpää 
Joensuusta. Varapäällikön tehtäviin valittiin 
yliluutnantti Jukka Määttä Kontiolahdelta 
sekä yliluutnantti Jarkko Riikonen Joensuusta. 
Kaikki neljä päällikkötehtäviin valittua henkilöä 
ovat aktiivisia reserviläisiä puolustusvoimien, 
reserviläisjärjestöjen sekä Maanpuolustuskoulutus 
ry:n harjoitusten ja kurssien toiminnoista. Muut 
päällystötehtäviin valitut reservin upseerit edustavat 
koko Pohjois-Karjalan aluetta ja ovat iältään 27 
– 44 vuoden välillä. Valittujen reservin upseereiden 
joukossa on yksi nainen, vänrikki Inka Venho 
Joensuusta.

Maakuntajoukon päällystön osalta koulutus etenee 
siten, että päällystölle pidetään kertausharjoitus 
syyskuussa, jonka aiheena on yksikön sodan ajan 
toimintojen harjoittelu sekä viranomaisia tukeva 
toiminta. Päällystöön valitut henkilöt pääsevät 
myös laatimaan yksikkönsä koulutussuunnitelmaa. 
Harjoitus toteutetaan Pohjois-Karjalan Prikaatissa 
sekä Kontiolahden ja Joensuun alueilla. 
Viranomaisia tukevan toiminnan harjoituksen johtaa 
Pohjois-Karjalan Pelastuslaitos.

Ryhmänjohtajien ja miehistön esivalinta 
aloitettu

Sotilasläänin esikunta keskittyy maakuntajoukkojen 
henkilövalinnoissa seuraavaksi ryhmänjohtajien 
sekä miehistön valintaan. Hakemuksia on postitettu 
kiihtyvällä vauhdilla esikuntaan ja erityisesti 
ryhmänjohtajien kohdalta tilanne näyttää jo hyvältä. 
Maakuntajoukosta kiinnostuneita tarvitaan edelleen 
joukkoon ja kaikki ne henkilöt, jotka toimittavat 
hakulomakkeen sotilasläänin esikuntaan ovat 
mukana valinnoissa. Hakulomakkeen täyttämistä 
pidetään tässä vaiheessa tahdon ilmaisuna 

Maakuntajoukkoja kootaan
kiinnostuksesta maakuntajoukkoihin. Hakulomakkeen 
täyttäminen takaa sen, että kyseinen henkilö 
tullaan kutsumaan erilliseen valintatilaisuuteen 
marraskuun lopulla. Kyseinen valintatilaisuus 
pidetään puolustusvoimien vapaaehtoisena 
harjoituksena ja oikeuttaa yhteen korvaavaan 
kertausharjoitusvuorokauteen. Reservin aliupseereita 
tullaan valitsemaan alipäällystön tehtäviin noin 40 
henkilöä.

Miehistön esivalintaa tehdään myös koko ajan ja 
varsinaiset valinnat tehdään alkuvuodesta 2007 jolloin 
myös valintatilaisuus järjestetään. Miehistön osalta 
hakulomakkeita on tullut vähemmän ja pyydänkin, 
että sanomaa maakuntajoukoista levitetään aktiivisesti 
reserviläisjärjestöjen sekä reserviläisten toimesta. 
Pohjois-Karjalan maakuntajoukon perustaminen 
on meidän kaikkien yhteinen asia ja jotta joukon 
kokoaminen onnistuu, tarvitaan siihen kaikkien 
panosta.

Netistä lisätietoa ja hakulomakkeita

Pohjois-Karjalan Sotilasläänin Esikunnan internet-
sivuilta (www.mil.fi/sotilasläänit/pkarsle) löytyy 
maakuntajoukostamme ajankohtaista tietoa sekä 
hakulomakkeen tulostusmahdollisuus. Näitä netti-
sivuja päivitetään sitä mukaan kuin päivitettävää 
tulee.

Maanpuolustusterveisin sekä hyvää kesää toivottaen!

Alueupseeri
Kapteeni Panu Pelkonen

Päällystö terveys- ja 
kuntotarkastuksessa  
Kontiorannassa
Pohjois-Karjalan Sotilasläänin Esikunta toteutti 
maakuntajoukon päällystöön suunnitellun henkilöstön 
vapaaehtoisen harjoituksen Kontiorannassa 18.2. 
Harjoitus oli yksi osa sotilasläänin esikunnan 
suorittamaa Maakuntajoukon päällystön 
valintatilaisuuksien sarjaa.
Harjoitukseen osallistui 34 reservinupseeria. 

Harjoitustilaisuuden alussa mitattiin verenpaine ja 
käden puristusvoima. Tilaisuuden avannut Pohjois-
Karjalan Sotilasläänin komentaja eversti Seppo Pesonen 

totesi, että maakuntajoukkojen koulutuksesta 75 pro-
senttia tulee olemaan puhtaasti sotilaallista koulutusta. 
Muuhun osaan voi kuulua koulutusta virka-avun 
antamiseksi poliisille ja pelastuslaitokselle. 
- Maakuntajoukot ovat tavallaan myös 
puolustusvoimain kodinsuojausjoukkoja. Tässä 
mielessä niitä voisi luonnehtia tukielementiksi 
muiden viranomaisten tarpeisiin. Kaikkia 
maakuntajoukkoihin valittuja ei velvoiteta 
osallistumaan näihin virka-aputehtäviin. 
Kiireellinen apu tullaan jatkossakin kuitenkin 
antamaan varuskunnista.
Eversti Seppo Pesosen mukaan joukkojen 
kokoaminen edellyttää avointa ja henkilökohtaista 
markkinointia. Ensiksi kokoamme yhden 
vartiokomppanian. Myöhemmin tavoitteena on 
jakaa maakunta kolmen komppanian alueeseen: 
Pielisen-Karjalan, Joensuun seudun  ja Keski-
Karjalan komppanioihin. Tämän pitäisi olla 
valmista vuonna 2012.

Alueupseeri Panu Pelkosen mukaan  
maakuntajoukkoihin valitut irrotetaan sodanajan 
joukoista, joihin heidät on aikaisemmin sijoitettu. 
Valittava henkilöstö ei voi olla kahdessa yhtä aikaa. 
Joukko tulee olemaan hyvin valikoitunut ja testattu 
ja se harjoittelee joka vuosi. Joukot varustetaan 
tehtäviensä mukaan ja varustus tulee olemaan paras 
mahdollinen. Osaa varusteista säilytetään kotona, 
aseet pidetään puolustusvoimain varastoissa.
   
”Yhteistyö on mahdollisuus 
ja voimavara”

Markus Viitaniemi Pohjois-Karjalan 
pelastuslaitoksesta totesi laitoksen olevan Joensuun 
kaupunginhallituksen alainen liikelaitos, jolla on 
paloasemia 30 ja henkilökuntaa 652.
Pelastuslaitoksen kartoittamia riskikohteita löytyy 
maakunnassa 197. 
- Pelastustoimen tehtäviin kuuluu onnettomuuksien 
ennaltaehkäisy, sammutus- ja pelastustoimi, 
sairaankuljetus ja ensivastetoiminta sekä 
väestönsuojelu, eli poikkeusoloihin varautuminen. 
   Viitaniemen mukaan maakuntajoukoille 
kuuluvia pelastustoimeen liittyviä tehtäviä 
olisivat esimerkiksi öljyonnettomuudet, laajat 
metsäpalot, suuret onnettomuudet ja luonnon 
suurtuhot, (trombit), eli onnettomuudet jotka ovat 
pitkäkestoisia.
- Maakuntajoukoista valittujen henkilöiden 
pelastustoimeen saama koulutus kohottaa sekä 
kyseisen henkilön omaa kriisinhallintavalmiutta että 
yhteiskunnan valmiutta kriiseissä, Viitaniemi totesi.

Kontiolahtelaisen luutnantti Tuomo Karhun verenpaineen mittausta suorittamassa alikersantti Risto Tapio Romppainen 
Pohjois-Karjalan Prikaatista.
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Tasavallan presidentti on 
ylentänyt 4.6.2006 seuraavat 
puolustusvoimien palveluksessa 
olevat Pohjois-Karjalassa:

EVERSTILUUTNANTIKSI
Karjalan Jääkäripataljoonan komentaja 
Timo Juhani Mäki-Rautila PKARPR

MAJURIKSI
Hannu Tapani Palkovuori PKARPR
Markku Juhani Väätäinen PKARPR

Tasavallan presidentti on ylentänyt 
seuraavat reservin upseerit 4.6.2006

MAJURIKSI
Naakka Sulo Tapio Juuka 
Pennanen Markku Tapio Kitee 

KAPTEENIKSI
Asikainen Rauno Kalevi Liperi 
Damski Antti Tapio Liperi 
Eskelinen Juhani Kusti Joensuu 
Kokkonen Jari Mikael Joensuu 
Korhonen Pekka Juhani Joensuu 
Kuivalainen Kyösti Olavi Lieksa 
Kurki Esko Juhani Lieksa 
Kurkko Kimmo Petteri Joensuu 
Leppänen Jaakko Joensuu 
Pietiäinen Mikko Matti Joensuu 
Rautiainen Pekka Tapio Joensuu 

YLILUUTNANTIKSI
Ahlqvist Jarmo Tapio Joensuu 
Aho Juha Kalervo Pyhäselkä 
Anttonen Tommi Petri Ulkomaat 
Huusko Jyrki Tapani Joensuu 
Hyvönen Pekka Pellervo Joensuu 
Jantunen Heikki Lauri Joensuu 
Karhapää Ari Sakari Eno, Kojo Janne 
Petri Tapani Kitee, Laamanen Veijo 
Mika Antero Lieksa, Martikainen 
Pekka Tapani Juuka, Mikkonen Lauri 
Johannes Kontiolahti, Ryynänen 
Jaakko Juhani Lieksa, Vauhkonen Olli 
Mikko Juuka 

LÄÄKINTÄYLILUUTNANTIKSI
Korhonen Jari Jukka Tapani Kitee 

LUUTNANTIKSI
Elfvengren Jan Erik Joensuu 
Hartikainen Sauli Juhani Joensuu 
Heikkilä Antti Ville Juhana Joensuu, 
Hyvärinen Heikki Juhana Joensuu, 
Jumppanen Jani Petteri Kristian 
Joensuu, Karttunen Petri Juha Antero 
Joensuu ,Kiiskinen Pasi Heikki 
Taneli Lieksa, Koskilinna Jussi Olli 
Tapani Joensuu,Kupiainen Petri 
Mikael Joensuu, Kurki Matti Olavi 
Joensuu, Majoinen Sami Tapani 
Joensuu, Martikainen Sakari Johannes 
Pyhäselkä, Moilanen Juho Lauri 
Joensuu, Piirainen Risto Tapani 
Kontiolahti, Reichenvater Arno 
Rüdiger Joensuu, Saastamoinen Antti 
Juhani Jyväskylä, Saukkonen Ismo 
Heikki Petteri Tohmajärvi, Soikkeli 
Arto Juhani Joensuu, Tarvainen Jani 
Marko Tapio Pyhäselkä, Utunen Onni 
Heikki-Johannes Joensuu, Venho Inka 
Annikki Joensuu., Vesala Antti-Pekka 
Tapio Lappeenranta 

LÄÄKINTÄLUUTNANTIKSI
Nyyssönen Marko Juhani Joensuu 

YLENNYSPÄÄTÖS 23.05.2006:
Sotilasläänin komentaja on 
ylentänyt seuraavat reservin 
aliupseeristoon ja miehistöön
kuuluvat 4.6.2006

SOTILASMESTARIKSI 
Pohjola Ilpo Antero Joensuu
Tolvanen Jarmo Antero Juuka

VÄÄPELIKSI
Elomäki Mika Juhani Joensuu
Hätinen Esko Jalmari Kontiolahti
Kiiski Mikko Markus Kontiolahti
Kontkanen Kari Juhani Joensuu
Partanen Jari Juhani Outokumpu
Pikkarainen Asko Olavi Nurmes
Rönkä Pekka Juhani Joensuu
Siira Juha Tapani Joensuu
Turunen Timo Markku Joensuu
Vattulainen Pertti Juhani Joensuu
Väisänen Jyrki Juho Tapani Joensuu

YLIKERSANTIKSI
Allinen Arto Tapani Joensuu
Alvila Kari Tapio Joensuu
Hirvonen Jouni Sakari Polvijärvi
Honkanen Mika Antero Lieksa
Horttanainen Tomi Pekka Joensuu
Hyttinen Vesa Kalevi Liperi
Härkänen Ari Olavi Joensuu
Iiskola Kimmo Antti Kalervo Joensuu 
Jermakka Paavo Juhani Nurmes, 
Jumppanen Pasi Antero Joensuu, 
Kiiskinen Teemu Petri Mikael 
Pyhäselkä, Kinnunen Jussi Kalevi 
Liperi, Korhonen Tarmo Ensio 
Nurmes
Kosonen Kai Mikael Joensuu
Kotilainen Martti Kalevi Lieksa
Kyllönen Jani Jukka Kontiolahti
Kyllönen Jukka Lassi Kontiolahti
Kärki Rauno Johannes Joensuu
Lamminsalo Juha Jaakko Rääkkylä
Lätti Jukka Tapani Kontiolahti
Malinen Juha Jani Joensuu
Manner Ari Ilmari Tohmajärvi
Matfeinen Leo Gabriel Joensuu
Mertanen Veli Asko Iisakki 
Kontiolahti
Mäki-Kokkila Timo Antero Lieksa
Nenonen Tero Juhani Joensuu
Nevalainen Pekka Juhani Joensuu
Pisto Pauli Olavi Tyrnävä
Puhakka Jani Sulevi Pyhäselkä
Ratilainen Mika Jarkko Juhani 
Joensuu, Ronkainen Keijo Arto 
Ilomantsi, Saastamoinen Rauno Tapio 
Lieksa, Turunen Esa Olavi Eno, 
Väinämö Jouki Ilmari Joensuu

KERSANTIKSI
Havukainen Matti Heikki Kalevi Kitee
Honka-Hallila Jaakko Henrikki 
Joensuu, Hyttinen Tero Henrik 
Pyhäselkä, Jaakkonen Petri Olavi 
Joensuu, Jetsonen Janne Leo Petteri 
Lieksa, Kaplas Tommi Sakari Joensuu, 
Karttunen Antti Juhani Polvijärvi, 
Kekkonen Kai Ilari Pyhäselkä,
Kirvesniemi Miikka Juhani Pyhäselkä,
Korpinen Olli-Jussi Henrikki Joensuu,
Kuivalainen Asko Ensio Eno,
Laakkonen Jarkko Olavi Kontiolahti,
Lehtoranta Rauno Tapio Outokumpu,
Leinonen Vesa Matti Kitee, Liimatta 
Lauri Eerik Eno, Marjamäki Aki 
Juhani Eno, Mattsson Tomi Kristian 
Lieksa, Miinalainen Taisto Pekka 
Liperi, Minkkinen Juha Tapani 
Joensuu, Muikku Jari Pentti Tapani 
Lieksa, Muikku Kai Juhani Joensuu, 
Myllynen Antti Tapani Joensuu, 
Nurminen Tuomo Tapani Joensuu, 
Nykänen Sami Antero Outokumpu, 
Paajanen Petri Tapani Joensuu, 
Parviainen Keijo Tapani Joensuu, 
Penttinen Jani Petri Kristian Joensuu, 
Puhakka Juha Pekka Sakari Liperi, 
Pykäläinen Timo Petteri Joensuu, 
Repo Jere Olavi Joensuu, Ristola 

Kimmo Einari Outokumpu,
Räty Jari Juhani Joensuu, Sallinen 
Jouni Juhani Joensuu, Tiainen 
Teemu Petteri Kitee, Toropainen 
Antti Samuli Pyhäselkä, Tuononen 
Mika Antti Eemeli Joensuu, 
Turunen Teemu Otto Valtteri 
Joensuu, Turunen Ville Matias 
Joensuu, Törrönen Jari Pekka 
Joensuu, Vainikainen Timo Pekka 
Joensuu, Varis Antti Juhani Joensuu

ALIKERSANTIKSI
Eerikäinen Esa Matti Tohmajärvi
Erkkilä Jarno Markus Joensuu
Hoskonen Sami Juhani Joensuu
Härkönen Kimmo Petteri Joensuu
Ikonen Jarmo Lauri Eno, Immonen 
Pasi Eero Olavi Kitee, Immonen 
Seppo Juhani Joensuu, Innanen 
Matti Juhana Joensuu, Jalkanen 
Marko Juha Tapani Joensuu, Jussila 
Jari Kalevi Joensuu, Järveläinen 
Harri Lasse Juhani Kontiolahti, 
Kestilä Arto Olavi Joensuu
Koljonen Toni Kristian Ilomantsi
Kortelainen Arto Juhani Lieksa
Lehtola Pekka Juhani Liperi
Martikainen Jouko Antero Joensuu
Matikainen Ari Mikael Kitee
Peltola Harri Juhani Lieksa
Pitkänen Renne Kalervo Joensuu
Pitkänen Sami Mikael Kontiolahti
Päivinen Matti Juhani Kontiolahti
Ratilainen Jouni Pekka Sakari 
Liperi, Siikanen Marko Tapio 
Kontiolahti, Sivonen Hannu Ilmari 
Joensuu, Soininen Aki Marko 
Joensuu, Sorsa Ari Martti Liperi, 
Takkunen Martti Liperi, Vaittinen 
Mika Markus Joensuu, Valtonen 
Pasi Olavi Liperi, Väänänen Kari 
Tapio Pyhäselkä

KORPRAALIKSI
Arhokari Marko Pekka Johannes 
Kontiolahti, Hakala Klaus Eemil 
Samuli Nurmes, Hannonen Tero 
Juhani Kitee, Harinen Miika 
Kristian Joensuu, Heikkinen Jouni 
Arto Juhani Nurmes, Husso Harri 
Pentti Juhani Kontiolahti, Hyvönen 
Simo Matti Juhani Joensuu, 
Hämäläinen Jouni Kimmo Tapio 
Kontiolahti, Hämäläinen Mika 
Petteri Joensuu, Härkönen Esa-
Matti Lieksa, Itkonen Juha Henrik 
Eno, Kolehmainen Tomi Markus 
Outokumpu, Komu Leo Aukusti Lri
Koponen Jaakko Matti Kontiolahti
Koskinen Olli Paavo Taneli Joensuu
Kukkonen Marko Reino Eno
Kukkonen Marko Tapani Klahti
Laukkanen Veli-Matti Kitee
Liimatainen Antti Tuomas Kitee
Marjasvaara Asse Henrik Joensuu
Nenonen Sami Janne Juhani Liperi
Nyman Jarmo Antero Kontiolahti
Palviainen Toni Olavi Eno
Penttinen Joonas Oskari Joensuu
Piiroinen Tomi Mikko Antero Liperi
Pussinen Kauko Kalervo Lieksa
Päiväkumpu Esa Tapio Tohmajärvi
Rahunen Janne Antero Kesälahti
Saarelainen Jari Juhani Liperi
Silvennoinen Marko Tapio Kitee
Sironen Jani Aleksanteri Pyhäselkä
Sorsa Martti Tero Johannes Liperi
Sulka-aho Jarmo Juhani Polvijärvi
Timonen Marko Pekka Joensuu
Turunen Mikko Ensio Joensuu
Turunen Vesa Markus Juuka
Ripatti Janne Juhani Joensuu
Vartiainen Marko Tapani Eno
Väänänen Arto Juhani Joensuu

Reserviupseeriliiton ansiomitalit
Suomen Reserviupseeriliiton hallitus on myöntänyt 21.1.2006 seuraavat RUL:n ansiomitalit:
Reserviupseeriliiton hopeista ansiomitali RUL ham:
Everstit:  Martti Kukkonen,  Seppo Pesonen, Harri Ohra-aho, Tero Kaakinen
Kapteenit: Komulainen Matti Olavi Lieksa, Hiltunen Aaro Sakari Lieksa, Koponen Ari Lieksa
Yliluutnantit: Liukku Raimo Kalervo Kitee, Takala Sakari Johannes Kitee, Rytkönen Juha Antero Kontiolahti
Luutnantit: Riikonen Jarkko Joensuu, Aarnio Asko Lieksa

Reserviupseeriliiton pronssinen ansiomitali RUL pram:
Ltn. Romppanen Ilkka Kitee, opettaja Vaajamo Helena Kontiolahti, kapt Kopponen Ari Kontiolahti
vänr Venho Inka, Kontiolahti, ltn Huovinen Tapani Lieksa, kapt.ltn evp Kiijärvi Juha Urho Lieksa
ltn Rovio Teppo Lieksa, kapt Tapanen Pentti Juhani Lieksa

Suomen Reserviupseeriliiton hallitus on myöntänyt 18.3.2006 seuraavat RUL:n ansiomitalit:
Reserviupseeriliiton hopeinen ansiomitali RUL ham:
Kapt Tirronen Harri Kullervo Joensuu

Reserviupseeriliiton pronssinen ansiomitali RUL pram:
Eteläpää Antti Juhani Joensuu, Norismaa Harri Juhani Joensuu, Makkonen Timo Juhani Joensuu

Puolustusministeri Seppo Kääriäinen on myöntänyt 4.6.2006 seuraavat Suomen Reserviupseeriliiton ansiomitalit:
Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali soljen kera RUL am sk:
Majuri Laitinen Seppo Juhani Nurmes

Reserviupseeriliiton kultainen ansiomitali RUL am:
Ylil Tuhkanen Kosti Mikko Juhana Kesälahti, Ltn Koistinen Heikki Lieksa

YLENNETYT

Kirjan julkistamistapahtumassa vas. Heikki Pirinen, kirjailija Unto 
Tarkkonen, Unton serkku Tauno Tarkkonen ja Kalle Pölönen.

Kirjailija Unto Tarkkosen 
(s. 1927) teos ”Talvisodan 
Miehet” julkaistiin 3.3. Kiteen 
kirjainfossa. Kiteeläinen Unto 
Tarkkonen kertoo kirjassaan 
luutnantti Martti Mustosen 
heti sodan jälkeen kirjoittamiin 
muistelmiin ja kiteeläisen ker-
santti Simo Gröhnin haastat-
teluihin perustuvassa teokses-
saan kiteeläisen komppanian 
tarinan talvisodasta.
Luettuani kirjan tajusin kitee-
läisten olleen lujilla ylivoimai-
sen vihollisen edessä, mutta 
kaiken kestäen. Samalla tote-
sin, että kersantti Simo Gröhn 
oli ollut todella kovan luokan 
kaukopartiomies (32 partio-

matkaa talvisodan aikana).
Lisäksi kahden reserviläisvel-
jen isän kaatuminen kerrotaan 
kirjassa ja siihen liittyen kah-
den oman aseen alkuhistoria.
Kersantti Toivo Raekorven 
kaaduttua hänen parabellu-
minsa jatkoi sotaa ja palautui 
vuosikymmeniä myöhemmin 
hänen pojalleen ylikersantti 
Kaukolle.
Samoin kersantti Väinö Pirisen 
suojeluskuntakivääri kulkeu-
tui hänen pojalleen, rehtori, 
yliluutnantti Heikki Piriselle 
jälkijunassa.

Teksti ja kuva:
Reijo Kohonen

TALVISODAN
MIEHET

Pohjois-Karjalan reserviläispiirien ilma-ase-
kilpailut sunnuntaina 26.2.2006 Joensuussa
Tulokset: 

ILMAPISTOOLI
Sarja H: 1) Koukkari Jouni, 
NurmRes 565, 2) Asikainen 
Seppo, NurmRes 540, 3) 
Simonen Juhani, KontRes 519 
4) Kontkanen Juhani, Kont-
Res 482.
Sarja H50: 1) Ratilainen 
Pekka, KontRes 364, 2) Kaup-
pinen Matti, JoeRU 350, 3) 
Savolainen Olavi, JoeRU 335.
Sarja H60: 1) Komi Juha, 
JoeRes 355, 2) Koikkalainen 
Esko, LipRU 330 3) Niemi 
Reino, IlomRes 340, 4) Kiiski 
Teuvo, IlomRes 293.
Joukkueet: 1) JoeRU & Re-

sYT, 1040 (Komi, Kauppinen, 
Savolainen) 2) KontRes, 1022 
(Ratilainen, Simonen, Kont-
kanen).

ILMAKIVÄÄRI
Sarja H: 1) Ruokolainen Jar-
mo, LieRes 573 2) Voutilainen 
Lasse, JoeRes 568 3) Martikai-
nen Jukka, LieRes 511.
Sarja H50: 1) Leskinen Kalle, 
KontRes 383, 2) Pesonen 
Martti, JoeRes 344.
Sarja H60: 1) Lehtiö Martti, 
JoeRes 369, 2) Tuokko Veik-
ko, JoeRes 362, 3) Tanskanen 
Tapani, KontRes 354.
Joukkueet: 1) JoeRes 1075 
(Lehtiö, Tuokko, Pesonen) 
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Pohjois-Karjalan Sotilasläänin Esikunnan 
maanpuolustustapahtumaa vietettiin maakun-
nassa 24.2. juhlallisesti. Vuosipäivä perustuu 
kuningas Kustaa Vaasan 24.2. 1955 antamaan 
ensimmäiseen käskyyn Sotaväen otosta Suo-
messa. 
  Lieksassa pidetyn vuosipäivän pääjuhlan 
esitteessä todetaan, että itsenäistymisen jälkeen 
nykyisen sotilasläänin alueella kutsunta-
asioiden hoitamisesta vastasi Pohjois-Karjalan 
suojeluskuntapiirin yhteydessä toiminut 
Kuopion kutsuntatoimiston II piirikunta. 
Karjalan kutsuntapiiri muodostettiin 1.7.1923 
ja sotilaspiirijako astui voimaan 13.12.1932.
   Talvisodan päätyttyä sotilaspiirit 
ja suojeluskuntapiirit yhdistettiin. 
Suojeluskuntapiirit lakkautettiin 3.11. 1944 
ja 4.12. perustettiin 27 sotilaspiiriä. Vuoden 
1993 alusta Joensuun sotilaspiirin Esikunta 
muuttui Puolustusvoimien johtamis- ja 
hallintojärjestelmän muutoksen myötä Pohjois-
Karjalan Sotilaslääni esikunnaksi.

   Vuosipäivän konsertin tervehdyspuheen 
pitänyt sotilasläänin komentaja eversti 
Seppo Pesonen totesi puolustusvoimain 
tehtävänä aina olleen ja tulee aina olemaan 
ennaltaehkäistä Suomen joutuminen sotaan 
sekä ylläpitää kyky ja tarve torjua maahan 
kohdistuvat hyökkäykset.
  Lieksan Keskuskoulun 8. luokan oppilaille 
osoittamissaan sanoissa Pesonen totesi mm.: 
- Maanpuolustusvelvoite on kaikkien 
suomalaisten velvollisuus. Aseellisen 
puolustamisen hoitavat sotilaat, mutta 
yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen 
ylläpitämisessä tarvitaan kaikkia. 
Puolustuskykymme tulevaisuus on hyvin 
koulutetussa reservissä. Suomea rakentavat 

Sotilasläänin pääjuhla Lieksassa
ja puolustavat tulevaisuudessakin suomalaiset 
itse. Voimme olla ylpeitä Suomesta ja 
suomalaisuudestamme.
- Te nuoret olette elämänne kynnyksellä. Te 
rakennatte elämänne perustusta käymällä 
koulua. Toivon, että käytte koulunne hyvin, 
kehitätte taitojanne ja löydätte oman paikkanne 
yhteiskunnassa. Maailman globalisoituu ja 
silloin korostuu suvaitsevaisuus, kielitaito 
ja oman maan historian tuntemus ja omien 
juurien tunnustaminen ja tunteminen. Suomi, 
Eurooppa ja maailma odottavat teitä. Toivon, että 
tulevaisuutenne on teille kaikin tavoin auvoinen. 

Arvovaltaiselle ja runsaslukuiselle juhlaväelle 
Pesonen totesi sotilasläänissä olevan hyvät 
ja ajanmukaiset suunnitelmat, joiden mukaan 
voidaan kohottaa valmiutta, perustaa 
joukkoja ja keskittää niitä alueille joille ne on 
suunniteltu. Meille kuuluu myös vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen koulutuksen johtaminen.
- Puolustusvoimissa on menossa mittavat 
muutokset. Muutos kouraisee myös Pohjois-
Karjalaa. Sotilasläänin esikunta lakkautetaan, 
mutta se ei merkitse, että tämä alue jäisi 
puolustamatta. Sotilasläänin tehtävät siirtyvät 
Pohjois-Karjalan Prikaatiin. Sen jälkeen Prikaati 
vastaa sotilasläänin esikunnan tehtävistä.
- Toivottavasti nämä lisätehtävät ankkuroivat 
Prikaatimme yhä tiukemmin Höytiäisen 
rantamaisemiin. Maakunnan kannalta se on 
erittäin myönteinen asia, Pesonen totesi.
   Karjalan Sotilassoittokunnan lisäksi konsertissa 
esiintyivät Lieksan Keskuskoulun 8. luokan 
yhtye ja solistit, joita johti musiikinopettaja Outi 
Räsänen. Sotilassoittokunnan solisteina toimivat 
jääkäri Lauri Saastamoinen sekä Johanna Sjöberg 
ja Luis Herrero. Lopuksi laulettiin yhteisesti 
Karjalaisten laulu.

Elokuussa ammutaan mo-
lempien liittojen mestaruus-
kilpailut ruutiaseilla. Näihin 
kilpailuihin molempien piirien 
ampumavastaavat kokoavat 
joukkueen. Joukkueeseen 
päästäkseen kilpailijan tulisi 
osallistua piirien mestaruus-
kilpailuihin. Koska piirien 
ampumamestaruudet on lauottu 
jo kesäkuun alussa, joutuvat 
ampumavastaavat valitsemaan 
joukkueen osin oman tietä-
myksensä varassa. Jatkossa 
joudutaan osallistujia varmasti 
karsimaan em. piirien testitilai-
suuksissa, sillä ampujien määrä 
– onneksi – on kasvussa. Myös 
lajeja, joihin saadaan lähetettyä 
edustus, on tullut lisää. Hyvä 
tavoite olisi esimerkiksi se, 
että piiri maksaa edustusjouk-
kueeseen karsittujen/valittujen 
osallistumismaksut.

Osallistujia tänä vuonna on 
tämän tiedon mukaan ilma-ase-
kisoissa, sovelletuissa reser-
viläisammunnoissa, perinne-
asekilpailuissa ja ruutiasemit-
telöissä. Reserviläispiirin 
budjetilla saadaan ammuttua 
noin 70 ja Reserviupseeripiirin 

Tähtääjille tiedoksi
määrärahalla 30 kilpailusuo-
ritusta. 

Tänä vuonna ei jälki-il-
moittautumisia tulla piiristä 
tekemään. Myöhässä olijoista 
joutuu maksamaan kaksinker-
taisen summan eli 30 euroa/
suoritus. Siihen ei yksinkertai-
sesti ole varaa. Toinen haitta 
on se, että ampumavastaavien 
ja toiminnanjohtajan kesä 
hupenee niiden jälki-ilmoit-
tautujien kanssa, jotka eivät 
aikanaan tiedä ovatko me-
nossa kisoihin. Yhden jälki-
ilmoittautujan takia joutuisi 
soittelemaan järjestäjille ja 
tekemään samat toimenpiteet 
kuin joukkueen ilmoittamises-
sa. Niin uskomattomalta kuin 
se kuulostaakin, niin yhden 
miehen toimistossa ei ehdi te-
kemään kaikkia hommia esim. 
viiteen kertaan. Järjestäjien 
tuskakaan ei vähene sillä, että 
ilmoittautumisia tulee tipo-
tellen. Suosittelen harrastajia 
hankkimaan tiedot aikatauluis-
ta – lukekaa Reserviläistä ja 
käykää Reserviläisurheiluliiton 
nettisivuilla – ja toimimaan 
ajoissa.

Kehotan liiton kisoihin 
haluavia ottamaan yhteyttä 
– ellette jo ole asiasta sopinut 
– oman piirin ampumavastaa-
vaan. 

Tämän vuoden teema on se, 
että kilpailija on aktiivinen (tai 
oma yhdistys, jos ampujalta ei 
löydy riittävää tarmoa) ja pitää 
yhteyttä ampumavastaaviin. 
Ampumavastaavat tekevät 
erinomaista reserviläistyötä 
talkooperiaatteella. Kukaan ei 
voine edellyttää, että he soit-
televat joukkuetta kootakseen 
ampujien perään. Kannattaa 
laskea lyhyellä matematiikalla 
paljonko esim. sata soittoa 
kännyllä maksaa tasavallan 
taksojen mukaan!

Koska olen optimisti, oletan 
jonkun lukevan tämän. Puhu-
kaa asiasta harjoituksissa ja 
kisoissa niin, että tieto leviää.

Seuraavassa on yhteystiedot 
piirien toimijoista:

Reserviupseeripiirin ampu-
majoukkueista vastaa Matti 
Kauppinen, puh. 040 726 3693 
ja Reserviläispiirin ampuma-
vastaava on Mikko Puhakka 
puh. 050 573 8098.

Hyvää tuloskautta !
toivottelee Tenho Ilvonen, 
toiminnanjohtaja

Tolosentie 3
82380 Tolosenmäki FINLAND
Tel + 358-13-225500 Fax +358-13-314500
E-mail: veekmas@veekmas.fi 

KAIKKI MATKAPALVELUT KAUTTAMME!
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KITEELLÄ

Olkontie 6, 82500 Kitee
Ajanvaraus puh. (013) 226 216 klo 8-16

Juhlapitopalvelu puh. (013) 228 111, fax. 228 166

Helmikuun puolivälissä saimme 
surusanoman. Keskuudestamme 
oli poistunut yhdistyksemme 
perustajajäsen Terttu Sisko 
Tuulikki Kokkonen, o.s. 
Salonen. Hän oli syntynyt 
24.8.1922 Eurajoella ja kuoli 
kolmisen kuukautta miehensä 
Mauri Kokkosen kuoleman 
jälkeen 11.2.2006. Hän oli 
Polvijärven Reservin Upseerien 
Naiset ry:n perustajajäsen 
ja toimi siinä aktiivisesti 
aivan viime päiviin saakka. 
Hänet palkittiin ansiokkaasta 
työstään monin eri tavoin, 
joista viimeisin on syksyllä 
2001 luovutettu Suomen 
Maanpuolustusnaisten Liiton 
kunniakilpi, joka myönnetään 
pitkäaikaisesta ja ansioituneesta 
maanpuolustustyöstä. 
   Länsi-Suomessa sijaitseva 
Eurajoen koti oli hyvin 
isänmaallinen, mikä näkyi 
myös Terttu Kokkosen 
arvoissa ja toiminnoissa koko 
elämän ajan. Terttu lähti jo 
18-vuotiaana (v. 1941) poliisi-
isänsä vastustelusta huolimatta 
muonituslotaksi Syvärille, 
jossa hän toimi aivan sodan 
loppuun saakka. Isänmaan asia 
oli Terttu Kokkoselle todella 
tärkeä. Harras isänmaallisuus 
näkyi  mm. siinä, että hän 
miehensä Maurin kanssa 
hoiti pitkään  Polvijärven 
sankarihautakynttilöiden 

Kontiolahden Reserviupseerit 
ry järjesti yhdessä Kontiolahden 
Urheilijoiden kanssa re-
serviläisurheiluliiton 
ampumahiihdon mestaruus-
kilpailut Kontiolahden 
ampumahiihtostadionilla 25. 
- 26.2. 2006.
   Kilpailun johtajana toimi 
evl evp Ahti Korhonen, 
apulaisenaan ylil. res. Juha 
Rytkönen, joka toimi samalla 
myös järjestelytoimikunnan 
puheenjohtajan. Teknisenä 
asiantuntijana toimi kapteeni 
Ville Haapala Pohjois-Karjalan 
prikaatista. Kilpailun suojelijana 
toimi Pohjois-Karjalan Soti-
lasläänin komentaja eversti 
Seppo Pesonen.

Tauno Tarkkonen 70 v.
Kiteen Reserviupseerien ja Reserviläisten hallituksien työkokous 
aloitettiin juhlapäivällisellä, jonka hallituksen jäsen ylil Tauno 
Tarkkonen tarjosi juhlavuotensa kunniaksi.
   Tilaisuuden alussa onnittelut aloitti maj evp Arvo Kinnari 
luovuttamalla Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiirin viirin 
Taunolle, seuraavina olivat Kiteen Sotaveteraanien edustajat 
Kalle Pölönen ja Valto Ellonen. Kiteen Rintamamiesten 
onnittelulahjan antoi Sulo Tiainen ja Kiteen Reserviupseerien että 
Reserviläisten yhteisenä kultaiset kalvosinnapit ja solmioneulan 
RuL:n tunnuksilla ojensivat pj. Arvo Kinnari ja reserviläisten 
varapuheenjohtaja Veikko Mattila.
   Puoli vuosisataa sitten astui Tauno Tarkkonen armeijan 
harmaisiin Parolassa ja liittyi päästyään siviiliin 1957 
heti seuraavana päivänä Kiteen Reserviupseereihin. Tätä 
maanpuolustustyötä Tauno on tehnyt kerho- ja piiritasolla 
katkeamatta ja virtaa vielä riittää. Teksti ja kuva: Reijo Kohonen

Onnistuneet ampumahiihdot 
Kontiolahdella

Terttu Kokkonen on poissa
hankinnan, asettelun ja 
sytyttämisen joka jouluaattoilta.  
Hän edusti mielellään ja 
aktiivisesti yhdistystä liitto- ja 
piirikokouksissa sekä erilaisissa 
kunnianosoitustehtävissä. 
Erikoisen tärkeänä Tert-
tu piti jokavuotisia it-
senäisyyspäiväjuhlia. 
Mieleenjäävänä näistä ti-
laisuuksista on ollut meille 
nuorille yhdistyksen jäsenille 
perinteisen itsenäisyys-
päiväjuhlan aloitus. Seisoimme 
ja seisomme edelleenkin 
juhlan alkajaisiksi kuunnellen 
Sibeliuksen Finlandian. 
   Terttu Kokkonen oli luonteel- 
taan jämpti järjestyksen ihmi-
nen. Hän oli hyvin säästäväinen, 
mikä näkyi hänen kaikessa 
toiminnassaan ja erikoisesti 
se näyttäytyi Tertun ollessa 
yhdistyksen rahastonhoitajana. 
Tilikirjat olivat aina hyvässä 
kunnossa, hyvin täsmällisesti 
hoidettu eikä rahaa saanut 
tuhlata, vaan käyttötarkoitukset 
mietittiin aina perusteellisesti. 
Joulun alla Tertun sydän heltyi 
köyhien perheiden ja erikoisesti 
Kaunialan sotavammasairaalan 
kohdalla.
   Tertulle niin kuin monille 
muillekin lotille oli tärkeätä, 
että v. 1992  voitiin alkaa 
avoimesti puhua ja muistella 
sodan aikaista lottatoimintaa. 
Hän piti raskaana sitä viisikym-

menvuotista vaikenemisen 
taivalta, jolloin Lotta Svärd 
-järjestöön kuulumisesta ei 
saanut puhua halaistua sanaa 
ja kaikki siihen viittaavat asiat 
oli unohdettava, hävitettävä 
ja vaiettava. Paljon olisi ollut 
mielen alla, mutta niistä asioista 
ei vaan voinut puhua. 
   Terttu osallistui mielellään 
Polvijärven ja Outokummun 
Reservin Upseerien Naiset ry:
n järjestämiin Lotta-tapaami-
siin.  Lotta-toimintaansa 
Terttu muisteli antamassaan 
lehtihaastattelussa v. 2002 
sanomalla:  ”Jos olisin nuori, 
lähtisin uudelleen. Minun ei 
ole tarvinnut koskaan kysyä 
itseltäni, miksi lähdin, vaan 
pikemminkin päinvastoin. 
Lottana oleminen oli parasta 
elämänkoulua.” 
   Helmikuisena perjantai-
iltapäivänä hiljennyimme me 
Polvijärven Reservin Upseerien 
Naiset ry:n edustajat Terttu 
Kokkosen arkun äärellä ja 
hiljaisina totesimme, että yksi 
merkittävä aikakausi on ohi: 
kantava reserviläisjärjestön 
jäsen on poistunut 
keskuudestamme.
Terttua jäivät kaipaamaan tytär 
ja poika perheineen.

Polvijärven Reservin 
Upseerien Naiset ry:n sodan 
jälkeisen sukupolven edustajat

   Kilpailuja tuki Pohjois-
Karjalan prikaati tarjoamalla 
kilpailijoille mahdollisuutta 
kasarmiyöpymiseen. Yöpyjille 
tarjottiin mahdollisuutta myös 
ruokailuun varuskunnassa. 
Prikaatin kautta kilpailut 
saivat käyttöönsä myös sai-
rasauton. Myös Karjalan 
sotilassoittokunta osallistui 
omalla arvokkaalla tavallaan 
kilpailujen avajaistapahtumaan.
   Henkilökohtaisessa kilpailussa 
hiihdettiin seuraavat sarjat D(5 
km), H(15 km), H 35 (10 km),
H 40 (7,5 km), H 50 (7,5 km), H 
55 (5 km) H 60 (5 km) ja H 70 
km (5 km).
Kaikissa sarjoissa suoritettiin 
neljä ammuntaa.

Viestikilpailussa hiihdettiin 
sarjat D (5 km), H (7,5 km), H 
120 (7,5 km), H 150 (7,5 km) ja
H 180 (5 km). Kaikissa sarjoissa 
oli kolmihenkiset joukkueet.
   Jo perjantaina oli joukkueille 
varattu harjoitusmahdollisuus 
klo 17-20, mutta varsinaisesti 
kisat pääsivät vauhtiin 
lauantaina klo 11.30, kun 
kohdistusammunnat alkoivat. 
Kilpailujen rentoa tunnelmaa 
kuvasi hyvin se, että kohdis-
tusammunta-ajan alkaessa ei 
ampumapaikoilla ollut ris-
tin sielua. Kaikki katsoivat 
miesten ampumahiihtokilpailuja 
televisiosta.
   Karjalan sotilassoittokunnan 
soitettua kilpailujen avajais-

sävelet eversti Seppo Pesonen 
julisti kisat avatuksi. Aurin-
koinen ja tuuleton sää antoi 
kilpailulle oivat puitteet. 
Lauantain kilpailujen 
palkinnot jaettiin klo 15.00. 
Jakajana toimi eversti Pesonen 
järjestelytoimikunnan puheen-
johtajan Juha Rytkösen ja 
kilpailujen sihteerin Inka Ven-
hon avustaessa.
    Sunnuntaina hiihdettiin 
viestit. Hyvässä säässä kilpailija 
toisensa jälkeen sai suorituksen-
sa tehtyä ja kun reserviläispii-
rien toiminnanjohtaja 
Tenho Ilvonen oli jakanut 
vakaalla ammattitaidolla 
mitalit joukkueille, poistui 
ampumahiihtostadionilta 
tyytyväinen joukko hyvä-
kuntoisia reserviläisiä 
kotimatkalle.
   SM- ampumahiihtojen 
järjestäminen oli suuri voi-
manponnistus Kontiolahden 

reserviupseereille. 
Työtunteja säästelemättä 
tekivät yhdistyksen 
jäsenet talkootyötä kisojen 
onnistumiseksi. 
Reserviupseereita auttoi 
järjestelyissä myös veljes-
järjestö Kontiolahden 
reserviläiset, joiden kanssa 
yhteistyö on usein ollut 
käsin kosketeltavan läheistä. 
Myös Kontiolahden kunta 
ja useat yhteistyökumppanit 
mahdollistivat kisojen läpi-
viennin.
Kontiolahdella on luotu hyvät 
puitteet ampumahiihdon 
harrastamiselle ja kilpailujen 
järjestämiselle. Samalla 
Kontiolahden urheilijoiden 
rutinoitunut järjestäjäkaarti sai 
trimmattua koneistonsa iskuun 
maailmancup-kilpailuja varten.

Juha Rytkönen

Rintamaveteraani Sulo Tiainen, juhliva Tauno Tarkkonen ja pu-
heenjohtaja Arvo Kinnari.
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     TAVALLISTA PAREMPAA LVI-OSAAMISTA
        IHMISEN JA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI.
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RUOTSALAINEN
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metsähallitus
www.metsa.fi

Pajatie 4 82900 Ilomantsi
(013) 881 501, 0400-177 813
seppo.martiskainen@luukku.com
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Kuljetuspalvelu
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La 9-18
Su
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ExTRA
KORTELAINEN
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Tarjoukset
MA-KE

Asuste- ja Kukkakauppa

HIRVONEN
Puh. (013) 621 134

MFG COMPONENTS OY
Pajatie 1
82600 TOHMAJÄRVI
Puh: 0207 322 020
Fax: 0207 322 038
www.mfg.fi

RAUTA-mAATALOUS
 A ja m KINNUNEN Ky
Tehdastie 318
82600 Tohmajärvi

Ravintola 
Marinka

Kauppakatu 5, 82600 Tohmajärvi
puh. (013) 226 600, fax (013) 226 655

Kirjan tekijä/toimittaja: Väinö Mononen
Sivumäärä:  336 sekä 32 sivun värillinen 
  kuva-/karttaliite
Ohjevähittäishinta: 38,00 euroa
Kustantaja:  Alfamer Kustannus Oy, Helsinki
Myynnissä kaikissa kirjakaupoissa

kuoleman 
kuJanJuokSu

Alfamer Kustannus Oy:n 
julkaiseman kirjan Kuoleman 
kujanjuoksu julkistamistilai-
suus oli Kuhmon  13.3.2006. 
Kirjan tekijän Väinö Monosen 
mukaan kirja kertoo päivä 
päivältä ja taistelu taistelulta 
käydyistä taisteluista Kuhmon 
etelärintamalla.

   Kirjan kirjoittaja on toiminut 
Karjalan Pojat -lehden pää-
toimittajana vuosina 2000-
2003 sekä viimeiset viisi vuot-
ta Maanpuolustuskoulutus 

ry:n Pohjois-Karjalan 
Maanpuolustuspiirin 
tiedottajana sekä johtoryhmän 
jäsenenä. Mononen on 
kuulunut Lieksan, Enon ja 
Kuhmon reserviupseereihin. 
Harrastuksikseen hän il-
moittaa vapaaehtoisen maan-
puolustustyön, sotahistorian, 
graafisen suunnittelun, kuva-
taiteet, valokuvauksen ja 
kirjoittamisen.
    Talvisodan taistelut olivat 
kova kokemus niin sodan 
jalkoihin joutuneille siviileille, 

sotilaille kuin myös koko 
Suomen kansalle. Talvisodan 
taisteluista muistetaan par-
haiten Raatteentien motti. 
Kuitenkin yksi merkittävä 
puolustusvoitto saatiin ete-
lämpänä Kuhmon alueella, 
missä venäläiset joukot 
rynnistivät kohti Kuhmon 
kirkonkylää. Heidät saatiin 
pysäytettyä ja suurelta osin 
motitettua Saunajärven 
alueelle. Taistelujen kovuut-
ta ja merkitystä kuvaa 
se, että vihollinen kärsi 
Kuhmon taisteluissa peräti 
kolmanneksen suuremmat 
tappiot kuin Raatteessa.

   Kirja käsittelee sodan rajua 
leimahdusta ja sen jälkeisiä 
kauhunhetkiä sekä itse Kai-
nuun selviytymistarinaa, 
mikä hakee vertaistaan 
maailmanhistoriasta. Tuntuu 
käsittämättömältä, kuinka 
tuolloin koko talvisodan 
huonoimmin varustettu reser-
vidivisioona voi taistella niin 
menestyksellisesti Puna-
armeijan huippuvarusteltua 
sotajoukkoa vastaan. Kirjassa 
käsitellään myös Suomen 
varustautumista sotaan 
sekä venäläisten olosuhteita 
talvisodan aikana ankarissa 
pakkasissa ja lumihangessa.

 Väinö Monosen mukaan 
teoksen muotoa on “veistetty“ 
käteen sopivaksi tekstiä ja 
kuvien määrää kaventamalla. 
– Teoksen tarkoitus on toimia 
opinhaluisten oppikirjana 
ja samalla sotaoppaana ja 
lähdeteoksena kaikille asiasta 
kiinnostuneille. Toivon tämän 
teoksen omalta osaltaan 
nostavan Kuhmon ankarat 
taistelut sille kuuluvaan ar-
voonsa taistelussa maamme 
itsenäisyyden säilyttämisessä. 
Luovutan täten esi-isiemme 
uljaan perinnön tutkittavaksi 
Teille ja tuleville sukupolville, 
Mononen toteaa teoksestaan.

Kuoleman 
kujanjuoksun 
enolainen tekijä 
ja toimittaja 
Väinö Mononen 
Kontiorannassa

Nimikirjoitukset olivat kysyttyjä. Oikealla kirjailijan isä Reino Mononen Kuhmosta ja taustalla Pohjois-
Karjalan vuoden reserviläiseksi valittu Lauri Tanskanen Polvijärveltä

Veteraani-
museoiden 
kartoitus 
käynnissä

Pari vuotta sitten perustetun 
Tammenlehvän Perinneliiton 
tehtävänä on vaalia veteraanien 
muistoa ja perinteitä. Sen taus-
tatahoina ja perustajajäseninä 
ovat maamme valtakunnalliset 
veteraaniyhteisöt eli Sotain-
validien Veljesliitto, Suomen 
Sotaveteraaniliitto, Rintamave-
teraaniliitto ja Rintamanaisten 
Liitto. Myös monet maanpuo-
lustusjärjestöt ovat mukana 
yhdistyksen työssä. Reservi-
läisliiton puheenjohtaja Matti 
Niemi kuuluu Tammenlehvän 
Perinneliiton hallitukseen.

Veteraaniperintöön kuulu-
vat mm. museot, kokoelmat, 
perinnehuoneet, muistomerkit 
ja juhlapäivät. Perinneliitto 
kartoittaa aluksi näitä perinteitä 
mahdollisimman kattavasti ja 
laatii sen pohjalta alakohtaiset 
suunnitelmat veteraaniperinteen 
säilyttämiseksi. Kartoitustyö on 
jo käynnistynyt.

Tällä hetkellä kerätään tietoa 
maamme museoissa, perinneti-
loissa, pysyvissä näyttelyissä ja 
vastaavissa tiloissa olevasta vii-
me sotiin ja niiden veteraaneihin 
liittyvästä perinneaineistosta.

Lisätietoja kyselystä antaa 
Tammenlehvän perinneliiton 
museotyöryhmän puheenjohtaja 
Jaakko Valve, p 050 500 3060.
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Sotilaiden SM-kilpailujen 
yksi arvostetuimmista lajeista, 
partiohiihto, kilpailtiin Kontio-
rannassa 23.2.2006 aurinkoi-
sessa pakkassäässä. Pohjois-
Karjalan reserviläispiirien 
partio osallistui B-sarjaan, 
jossa hiihtomatka oli 18 km.                    

Piirimme joukkue sijoittui 
kovassa kilpailussa seitsemän-
neksi ammuttuaan 12 minuut-
tia sakkoa. Partion johtajana 
toimi kapteeni Timo Makko-
nen, varajohtajana kersantti 
Heikki Räisänen ja jäseninä 
alikersantit Tapani Toivanen ja 
Lasse Tanskanen. Menestystä 
haettiin tänä vuonna nuorten 
ampumahiihtäjien voimin ja 
kokemusta joukkueessa edusti 
Timo Makkonen, jolle tämän 
vuoden partio oli 20. reservis-
sä. Hän oli myös ainoa, joka 
on ollut mukana kahden edelli-

RUL:n 75 –vuotishistoria: 

HAASTEENA SODAN JA RAUHAN JOHTAJUUS

Koulun liikuntakasvatus 
maanpuolustuksellisesti 
merkittävä oppiaine
Liikunnanopetuksen tuntimäärät 
ovat kehittyneet epäedulliseen 
suuntaan koululaitoksemme 
toimesta ja taustalla ovat 
kuulemma olleet säästösyyt. 
Erityisen huolestuttavaa on se, 
että koululiikunta vähenee juuri 
siinä iässä, jolloin myös nuorten 
vapaa-ajan liikunta vähenee. 
Vähentyneen liikunnan tulokset 
näkyvät mm kutsuntaikäisten 
heikkona fyysisenä kuntona. 
Jalat eivät kestä ja käsistä 
puuttuu voimaa. 
   Tutkimustietoon pohjautuen 
on liikuntaa oltava vähintään 
kolme tuntia viikossa jokaisella 
kouluasteella, jotta fyysisen 
kunnon ylläpidon tavoitteet 
voidaan saavuttaa. Tavoitteen 
saavuttaminen tarkoittaa, 
että nuorilla tulee olla oikeus 
riittävään liikunnanopetukseen. 
    Liikuntakasvatuksen valta-
kunnalliseksi edistämiseksi 
on ”kunnossa kaiken ikää 
ohjelma” kytkettävä osaksi 
kansallista politiikkaa lisäämällä 
tutkimukseen pohjautuvaa 
tietoa liikunnanopetuksen 
vaikuttavuudesta esimerkiksi 
yhteiskunnan kilpailutekijänä. 
  

ULKOILUTAPAHTUMA 
25.3 HYVÄRILÄSSÄ
Yläkarjalan paikallisosaston ja 
Pohjois-Karjalan Reserviläispiirin 
toteuttama ulkoilutapahtuma 
Hyvärilässä saatiin viettää 
pilvipoutaisessa säässä. Päivän 
aikana hiihdettiin, lenkkeiltiin 
ja tietysti paistettiin makkaraa 
nuotiolla. Ensimmäistä kertaa 
valittiin Yläkarjalan paikallis-
osaston vuoden kouluttaja ja 
kurssilainen. Tarkoituksena oli 
palkita vuoden 2005 kursseille 
ansiokkaasti osallistuneet toimijat. 
   Vuoden kouluttajaksi valit-
tiin Jussi Hirvonen Valti-
molta. Jussihan on Valtimon 
koulutuspäällikkö ja oli mm. 
kiitosta saaneen autosuun-
nistuskurssin johtaja syksyllä 
2005. Vuoden Kurssilaisen tittelin 
sai Raimo Tillonen Polvijärveltä. 
Raimo on Polvijärven Res.
au. yhdistyksen sihteeri ja ollut 
mukana useilla paikallisosaston 
järjestämillä kursseilla aktiivisena 
ja toimeliaana esimerkkinä 
nuoremmilleen. Palkintona pai-
kallisosaston päällikkö Hannu 
Martikainen luovutti kunniakirjan 
sekä kaiverruksella varustetun 
puukon.
Hannu Martikainen

Historiateoksen ovat 
kirjoittaneet filosofian 
tohtorit Kimmo Ikonen ja 
Ali Pylkkänen. He toimivat 
Suomen historian dosentteina 
Turun yliopistossa. 
   Haasteena sodan ja rauhan 
johtajuus -kirjassa selvitetään 
Suomen Reserviupseeriliiton 
(RUL) historia ja käsitellään 
syventävästi liiton toiminnan 
kannalta keskeisimpiä teemoja. 
Erityistä huomiota kiinnitetään 
sotilaskoulutuksesta huo-
lehtimiseen. Tutkimus 
vahvistaa, että RUL:n ja 
suojeluskuntajärjestön yh-
teiselo 1930 -luvulla oli 
pääsääntöisesti varsin tiivistä. 

Suomalaisen 
maanpuolustushengen 
vartija 

Kirjassa kerrotaan myös 
yksityiskohtaisesti viime 
sotiemme jälkeisestä epä-
varmuuden kaudesta ja 
siihen liittyvistä RUL:
n lakkauttamisyrityksistä. 
Kirja on vahva kertomus 
suomalaisen vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen histo-
riasta, menestyksistä ja 
tappioista. Viime sotien 
lopputilityksen seurauksena 
Suomen Reserviupseeriliitto 
oli 1950-luvun puoliväliin 
asti käytännössä ainut ak-
tiivinen vapaaehtoinen maan-
puolustusjärjestö, suomalaisen 
maanpuolustushengen vartija. 

Uusilla toimintamuodoilla 
suomettumista vastaan
Valtiojohdolle uskollinen 
järjestö suomettui kylmän 
sodan aikana muun Suomen 
mukana. Kirjoittajat o-
soittavat tieteellisessä 
yleisesityksessään, ettei 
Reserviupseeriliiton ja sen 
järjestökentän suomettuminen 
ollut niin totaalista kuin 
aiemmasta kirjallisuudesta 
saattaisi päätellä. Siinä missä 
aiemmat tutkimukset kieltävät 
liitolta ja sen järjestökentältä 
sotilaskoulutuksen mahdol-
lisuudenkin Pariisin rauhan-
sopimuksen vastaisina, Ikonen 
ja Pylkkänen osoittavat, 
ettei näin aina ollut. Viime 
kädessä liiton toimintaa rajoitti 
suomalaisen yhteiskunnan 
sisäinen tila. Nämä seikat 
pakottivat liiton kehittämään 

uusia toimintamuotoja, kuten 
turvallisuuspolitiikan ja 
johtamistaidon koulutuksen. 
Urheilutoiminta taas avasi 
liitolle kansainvälisiä 
ovia. Reserviupseeriliiton 
strategiana oli sopeuttaa 
toimintansa suomalaiseen 
yhteiskuntaan ja kehittää sitä 
kansallisen yhtenäisyyden 
hengessä.
 
Kirjan pääluvut ovat: 
* Suomen Reserviupseeriliiton 
synty 
* Toiminnan uhkat, rajoitukset 
ja mahdollisuudet 
* Reserviupseeriliitto 
ja vapaaehtoisen maan-
puolustuksen uudet ratkaisut 
* Urheilu Suomen Reser-
viupseeriliiton toiminnassa 
* Kansainväliset suhteet 
* Reserviupseerien 

sotilaskoulutuksesta 
huolehtiminen 
* Maanpuolustustahdon 
vahvistaminen 
* Hengellinen toiminta - sodan 
kokeneen sukupolven perintö 
* Johtamistaidon kehittäminen 
- jotta johtaminen olisi 
helpompaa 
* Keitä reserviupseerit ja 
Reserviupseeriliiton jäsenet 
ovat? 
* Suomen Reserviupseeriliitto 
aikansa ilmiönä 1931 - 2006 

Lisätietoja Haasteena sodan 
ja rauhan johtajuus -kirjasta 
saa FT Ali Pylkkäseltä, puh. 
040 - 5703 417 ja RUL:
n toiminnanjohtaja Janne 
Kososelta, puh. 050 - 5819 819 
tai janne.kosonen@rul.fi 

SM-partiomitalit arvossaan
Teksti: Timo Makkonen. Kuvat: Taneli Mäkinen

sen vuoden mitalijoukkueessa.
Edellisvuosina hankittujen 

mitalien arvoa nostaa se, että ne 
molemmat ovat tulleet piiriim-
me samalla sakkomäärällä, jolla 
nyt sijoituttiin seitsemänneksi. 
Kovimmat hiihtomiehet olivat 
tänä vuonna valmistautumassa 
Kotkan SM-hiihtoihin sotilas-
kisojen aikaan, joten nuorille 
tarjoutui mahdollisuus puolustaa 
aiempaa menestystä.

Vaikka kohdistusten perusteel-
la maaleilla ei näyttänyt olevan 
tämän vuoden partion aseiden 
edessä mitään mahdollisuut-
ta, oli suunnitelman toteutus 
käytännössä vielä vaikeaa. Neljä 
ohilaukausta on liikaa menesty-
mistä ajatellen ja nolla-ammunta 
olisikin tuonut joukkueelle 
voiton. Tällä kertaa ei partion 
kokemus vielä riittänyt sujuvaan 
maalien kaatamiseen. Arvokasta 

kokemusta kuitenkin saatiin ja 
oppirahat lienee reservin ensi-
kertalaisilla nyt maksettu, joten 
ensi vuonna voi pojilta odottaa 

kovaa tulosta. Suunnitelmissa 
on koota piiristä kaksi partiota 
ensi vuoden sotilaiden SM-
hiihtoihin.

PK:n reserviläisten partio maalissa. Vasemmalta kapt. Timo Makkonen, kers. Heikki Räisänen, alik. Tapio Toivanen, alik. Lasse Tans-
kanen
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KILPAILUKUTSU
RESERVILÄISLIITON SEKÄ RESERVIUPSEERILIITON 

YHTEINEN 2. GOLF- MESTARUUSKILPAILU
Aika: 4.8.2006 alkaen klo 10.00
Paikka: Karelia Golf, Kontiolahti 

http://www.kareliagolf.fi

Sarjat:
Sarja 1, Lyöntipeli HCP 0 – 18

Sarja 2, Pistebogey HCP 18,1 – 36
Kilpailumaksu: Green Fee + 10 € ( tulospalvelu )

Ilmoittautumiset 27.7.2006 mennessä osoitteella
ilpo.pohjola@smt.fi tai 050-4141532

Seuraavin tiedoin: Nimi, tasoitus, seura
Lisätietoja antaa Ilpo Pohjola

Liittojen kaikki golfaavat jäsenet, 
lämpimästi tervetuloa!!

Sisustus Laukkanen Ky
Arppentie 21, 82500 Kitee

Puh. (013) 226 880, (013) 226 881, 040 571 1944
Fax (013) 226 882

e-mail: sisustuslaukkanen@co.inet.fi

KONTIORANNASSA 
EI PIMEÄÄ PELÄTTY

Ennätysmäärä pimeää 
pelkäämättömiä reserviläisiä 
osallistui maaliskuun 
17.-18. päivän välisenä 
aikana pimeätaistelun 
erikoiskoulutukseen Pohjois-
Karjalan Prikaatissa 
Kontiorannassa ja sen 
yhteydessä tapahtuneeseen 
tiedustelujoukkueiden 
jäähiihtoon ja suunnistukseen 
Höytiäisellä. Kolmannen 
kerran järjestetty harjoitus 
oli ammuntapainotteinen. 
Pakkasta oli vain kymmenen 
astetta, niinpä ammunta- ja 
hiihtokeli oli suorastaan 
erinomainen. Tästä 
syystä kaikki joukkueet 
läpäisivät yöllisen suksi- 
ja suunnistusosuuden 
ratamestarin ihanneaikaan.

Varusteiden jaon ja tulopu-
huttelun jälkeen oli prikaatin 
ampumaradalla ammuntojen 
esittely. Samalla totuteltiin 
pimeyteen ja haettiin tuntumaa 
tulevaan. Ammunta suoritet-
tiin 300 metrin radalla ja sen 

puolivälin lumivallilta rynnäk-
kökiväärein yliluutnantti Jukka 
Päivisen valvonnassa. 

Aluksi osumia haettiin 
laukomalla kohdistuslauka-
uksia ratavaloissa. Lippaissa 
käytettiin myös valojuovia, 
joiden perusteella kukin 
taistelijapari tähysti osumien 
suuntaa. Viimeinen lipastus ja 
kohta maailma pimeni. Vain 
valopistoolit räiskyivät ja koko 
radan leveydeltä jytisi viisi-
toista kilpalaukausta kunkin 
aseesta valaisun tahtiin. Meteli 
ja ruudinsavu oli melkoinen. 
Jokainen ampuja pyrki tietysti 
parhaan kykynsä mukaan 
osumaan tauluunsa. Tulokset 
osoittivat pian, ettei homma 
ollut helpoimmasta päästä. 
Äkillinen valon ja pimeän 
vaihtelu teki useimmalle ikä-
viä tepposia. 

Suksisavotta alkaa…
Hiihtovaellus alkoi ammun-

tojen jälkeen joukkuekoh-
taisten reittipiirrosten teolla. 

Suunnistus tapahtui joukku-
eittain ahkioita vetäen. Kukin 
joukkue toimi tiedustelupar-
tiona, suunnistaen pimeässä 
Kontiorannan mäkisessä 
rantamaastossa. 

Kontion koululla oli jouk-
kuekohtainen ampumahiih-
toviesti. Ensin hiihdettiin 
piha-alueella pikaosuus. Sitten 
potkaistiin sukset pois jalasta 
ja kavuttiin juosten koulun 
yläkertaan ampumaan EKO-
aseella viisi laukausta ma-
kuulta. Pulssi nousi ja piippu 
heilui. Osumat olivat mitä 
olivat. Sitten syöksyttiin alas 
etupihalle ja annettiin vuoro 
seuraavalle viestinviejälle. 
Joukkueen käyttämä aika 
laskettiin yhteen. 

Tuskin oli pulssi tasaantunut, 
kun joukkueita odotti seuraa-
va tehtävä. Rynnäkkökivääri 
piti purkaa ja kasata silmät 
sidottuna. Yksi jäsen kustakin 
joukkueesta pääsi osoittamaan 
taitoaan. Sen jälkeen hiih-
dettiin Kontiolahden satama-
alueen lämmitetylle kodalle. 
Siellä odotti kirjallinen tieto-
taitotehtävä, jonka yhteydessä 
nautittiin järjestäjien tarjoama 
nestetankkaus kahvitarjoilun 
merkeissä. Se osoitti jotoksen 
johdon inhimillisyyttä ja oli 
saadun palautteen mukaan 
joukkueiden yöllisellä taipa-
leella enemmän kuin tarpeen.

   Seuraava siirtymä oli kohti 

Kontiolahden keskustaa. Liike-
keskuksen alakerrassa sijaitse-
valla ampumaradalla päästiin 
paukuttelemaan kymmenen kil-
palaukausta pienoispistoolilla. 
Tulostaso oli nyt parempi kuin 
aiemmissa lajeissa. Lieneekö 
hyvä valaistus vaikuttanut. 

Sitten sukset jalkaan ja 
ahkion vetoon. Nyt lasketeltiin 
mäkeä alas kohti Höytiäisen 
rantaa, missä odotti etäisyyden-
arviointitehtävä. Rannasta siir-
ryttiin pitkin Höytiäisen jäätä 
vajaan parin kilometrin päässä 
odottavaan yöpymispaikkaan. 
Oli jo aamuyö, kun saavuttiin 
leiriin. Yöpyminen oli järjestet-
ty Pitkäluoto -nimiseen saareen 
puolijoukkuetelttoihin sekä 
hirsikotaan. Oli mahtava tunne 
potkaista hikilaudat jalasta ja 
päästä tulille istumaan. Osa 
“veteraaneista“ istui tulilla mel-
kein aamuherätykseen saakka, 
purkaen yöllisiä tapahtumia 
keskenään. Asevelihenki leijui 
vahvasti tukikohdan yllä. 

... ja päättyy
Leirin purkamisen ja aamu-

palan jälkeen alkoi paluumatka. 
Hiihtokeli oli erinomainen ja 
matka taittui rattoisasti, lukuun 
ottamatta ehkä ähkiviä ahkion 
vetäjiä. 

Varusteiden luovutuksen 

ja kaluston huollon jälkeen 
oli perinteinen harjoituksen 
päätöstilaisuus palkintojenja-
koineen.

Muonituskeskuksessa oli 
vielä lounas ennen lopullista 
kotiuttamista. 

Tämän pimeässä toimimisen 
ja hiihtotaitoa kehittävän kou-
lutuksen järjestelyistä vastasi-
vat Pielisjoen paikallisosasto 
ja Maanpuolustuskoulutus ry 
sekä Pohjois-Karjalan Prikaati. 
Kurssin johtajana toimi Juha 
Rytkönen esikuntineen Kon-
tiolahden reserviupseereista.

Tulokset:
 1. Joukkue no 3 - Laaninen 

(jjoht.), Laakkonen, Hyttinen, 
Eskelinen ja Asikainen (104 p.)

2. Joukkue no 6 - Reinikainen 
(jjoht.), Silvennoinen, Korhonen 
ja Päivinen (100 p.)

3. Joukkue no 7 - Pihlaja 
(jjoht.), Vartiainen, Tahvanainen 
ja Söder (98 p.)

4. Joukkue no 5 - Käyhkö 
(jjoht.), Roivainen, Kaiponen ja 
Parkkonen (86 p.)

5. Joukkue no 1 - Ratilainen 
(jjoht.), Ahosola, Partanen ja 
Turunen (82 p.)

6. Joukkue no 2 - Mononen 
(jjoht.), Karonen, Raerinne ja 
Heiskanen (62 p.)

6. Joukkue no 4 - Sälliluoma 
(jjoht.), Paajanen, Eronen ja Mali-
nen (62 p.)
Teksti ja kuvat: Väinö Mononen

SEITSEMÄN MIEHEN SOTA

Maanpuolustusnaisten Liiton Pohjois-Karjalan 
Piiri ry:n puheenjohtaja Helena Vaajamo:

- Maanpuolustusnaisten Pohjois-Karjalan piiri on vasta 
vuoden vanha. Suomen Maanpuolustusnaisten Liitto ja 
Suomen Naisten Maanpuolustusjärjestö päättivät lopettaa 
erilliset järjestönsä ja liittyä yhteen. Näin teimme myös 
täällä Pohjois-Karjalassa. Olemme nyt noin vuoden verran 
viritelleet toimintaamme. Meitä on vielä toistaiseksi 
melko vähän, mutta yritämme yhteisin voimin kehittää 
toimintaamme.
- Toivon, että te reserviläisjärjestöjen miehet veisitte 
naisillenne viestiä järjestömme olemassaolosta. Suuret 
kiitokset teille myös järjestämäämme arpajaisiin 
osallistumisesta, Helena Vaajamo kiitteli Onttolaan 
saapunutta kokousväkeä. R.T.

Kaksimetrinen reservin kapteeni Pasi Karonen vetää letkan 
loppupäätä perässään Höytiäisen paluumarssilla.

Kakkosjoukkueen värtsiläläinen 
Jussi Raerinne pääsi silmät 
sidottuina toteuttamaan itseään 
rynnäkkökiväärin kanssa.

Ilomantsin Näyttämökerho 
toteuttaa kesällä 2006 
Möhkö-trilogian toisen 
osan, “Seitsemän Miehen 
Sota”. Näytelmä sijoittuu 
vuodelle 1944 ja kesän suuriin 
mullistuksiin. Asemasotavaihe 
on päättymässä ja epäilykset 
kasvavat. Seitsemän miehen 
mielessä liikkuu sodan uhan 
lisäksi kotirintaman tunnelmat 
ja kesän alkaessa lomatkin. 
Kesäkuun toisella viikolla 
hyökkäys sitten tapahtuu ja 
Kannas on sodan hurjimpien 
taistelujen näyttämönä. 
Hyökkäys Karhumäestä kohti 
Ilomantsia vyöryy. Suomen 
itsenäisyys on uhattuna ja 
evakot pakenevat sodan 

jaloista. Ilomantsissa on 
onnistuttava ja saavutettava 
vihdoinkin voitto. Kovimmat 
ja kouliintuneimmat sotilaat 
pannaan asialle. Kohtalon 
hetket ovat edessä.
   Seitsemän Miehen Sota 
kuvaa tapahtumia yksilöiden 
kautta niin rintamalla 
kuin kotonakin. Sodan 
keskellä tarvitaan rakkautta, 
luottamusta ja uskoa sekä 
ennennäkemättömiä urotekoja. 
Maailman poliittisen tilanteen 
myllerryksessä pieni ihminen 
on voimaton, mutta sodankin 
ratkaisevat ihmiset seitsemät 
miehet jaheidän kotijoukkon-
sa. Vaikka kaikki eivät palaa 
hengissä, elämän on jatkuttava.
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Talkoopuurtajasta vuoden 2005 Juuan reserviläinen
Ahkerasti reserviläisyhdistyksen järjestämiin talkoisiin 
osallistunut reservin alikersantti Eino Hakala on vuoden 
2005 Juuan reserviläinen. Nimitys julkistettiin reservin 
vääpeli Viljo Karjalaisen johtamassa Juuan Reserviläiset ry:n 
kevätkokouksessa.

Reserviläisyhdistyksen palkitsemistoimikunta perusteli 
Hakalan valintaa vuoden reserviläiseksi hänen esimerkillisestä 
toiminnasta yhdistyksen tekemässä talkootyössä. – Eino 
on vuosia ollut ahkera talkoopuurtaja muun muassa 
aurausviittojen tekijänä ja pystyttäjänä.
Vuoden reserviläinen sai vuodeksi haltuunsa ja myös nimensä 
eversti Jorma Kortelaisen lahjoittamaan Antti -pokaaliin. 
– Eversti Kortelaisen isä, Antti Kortelainen oli 1800-
luvun lopulla asevelvollisena Juuan Reservikomppaniassa. 
Komppanian kasarmit olivat Juuan Rostuvin kankaalla.
Juuan Reservinaliupseerit - Juuan Reserviläiset yhdistyksen 
sihteerin tehtävää yhtäjaksoisesti vuodesta 1987 alkaen 
hoitanut reservin ylikersantti Unto Miettinen sai 60-
vuotispäivänsä merkeissä reserviläispiirin standaarin.
Heikki Makkonen palkittiin vuoden reserviläississinä. 
Kokouksessa kunniavieraana ollut sotaveteraani ja 
kaukopartiomies, reservin kersantti Lauri Kakkoselle (85) 
luovutettiin kunnan vaakunnalla varustettu Juuan Reserviläiset 
ry:n pöytästandaari.
Toimintavuonna Reserviläisliiton ansioristin sai Niilo 
Olkkonen ja kultaisen ansiomitalin Matti Puoskari. Liiton 
pronssisen ansiomitalin saajia olivat Jouni Kallinen ja Harri 
Miettinen.

Teksti ja kuva: 
Matti Puoskari

Unto Miettinen sai arvostetun piirin standaarin. Luovuttajina kokouksen puheenjohtaja Hannu 
Martikainen (vas.) ja piirin puheenjohtaja Jarmo Tolvanen.  

MAANPUOLUSTUSOSASTO OUTOKUMMUN MESSUILLA
Jo viidennen kerran olivat maanpuolustusjärjestöt omalla 
osastollaan mukana kaksipäiväisillä Outokummun Messuilla.
   Messuosaston järjestäjät ovat lisääntyneet vuosien myötä ja 
messujen suosio sitä mukaa. Tällä kertaa messuilla kävi yhteensä 
4200 messuvierasta.
   Messuilla olivat omalla osastollaan Outokummun 
reserviupseerit ja reserviläiset, Rintama- ja Sotaveteraanien 
paikallisosastot, MPK:n Pohjois-Karjalan piiri ja sen 
paikallisosasto OKUPOLI yhdessä Outokummun 
Maanpuolustusnaisten kanssa.
   Mäntymetsään rakennetulla osastolla jaettiin tietoa yhdistysten 
toiminnasta, ohjeita kodinturvallisuudesta, kerättiin varoja 
veteraanijärjestöille, veteraanit myivät rautasormuksia ja 
maanpuolustusnaiset tarjosivat makoisat pullakahvit.
Veteraanit kertoilivat kokemuksistaan ja Valtteri Kalinen viihdytti 
osastolla. 
   Messuosastolla kartoitettiin kyselykaavakkeella messuvieraiden 
valmiutta estää kotitapaturmia. Kolmisen sataa vierasta osallistui 
kyselyyn. Heidän kesken arvottiin Outokummun Sammutin- 
huollon lahjoittama kodissa tarpeellinen käsisammutin, joka 
matkasi voittajan mukana Joensuuhun.

Arto Hakola Outokummun Maanpuolustusnaiset huolehtivat messuvieraiden kestityksestä. Vasemmalta Ritva 
Välttilä, Rauha Miettinen ja Tuula Rauhamäki.

Mäntymetsän sisään rakennetulla osastolla Kimmo Rummukainen (vas.) kerää varoja veteraaneille. 
Kansanedustaja Eero Reijonen (taustalla) tutustuu messujohtaja Aimo Laasosen opastuksella 
osaston jakamaan informaatioon.


















 
 
 
 
 
 




 
 
 

 
 





 
 
 







Tohmajärven kesäteatteri esittää Raimo Suurosen
riemastuttavan komedian MooSeS Viinanen – 
Luojan MieLihaRMi.   ohjaus jouko Tyyni

Esitykset: Ensi-ilta pe 30.6. klo 19.00. Muut: su 2.7. klo 19, ti 4.7. klo 19, 
to 6.7.  klo 19, su 9.7. klo 13. Tauko. Ti 18.7. klo 19, to 20.7. klo 19, su 
23.7. klo 19, ti 25.7. klo 19, to 27.7. klo 19, su 30.7. klo 13 ja 19, ti 1.8. 
klo 19, to 3.8. klo 19 ja su 6.8. klo 13 (viimeinen esitys)

Kesäteatterissa on katettu katsomo ja näyttämö sekä hyvä äänentoisto.
Väliajalla kahviopalvelut.

Liput: Aikuiset 10 e, lapset 7-15 v. 5 e, ryhmät yli 20 henkilöä 8 e, lapset 
ryhmässä 4 e, rintamatunnuksen omaavat ilmaiseksi.
Varaukset ja tiedustelut: Jouko Tyyni, puh. 040- 500 0419
Email: jouko.tyyni@luukku.com Katso myös: www.tohmajarvi.fi 
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KURSSEJA 
Ilmoittautuminen
www.mpkry.fi

SEIKKAILUKILPAILU 8.7.
Kontioranta
Vaativa seikkailu-urheilulajeja ja 
taisteluvälinekäsittelyä sisältävä kilpailu 2-
henkisille partioille. Kurssista on tarkempi kuvaus 
verkkosivuilla.
Kurssi on maksuton. Ilmoittautuminen 24.6. 
mennessä. Lisätietoja Jarkko Riikonen, 
jarkkoriikonen@backpacker.com
Kurssi on maksuton.

TASI 06-HARJOITUS 21.-22.7.
Kontioranta
Kurssilla harjoitellaan taistelijan 
toimintaa ryhmän ja joukkueen osaana 
taistelijansimulaattorijärjestelmän (TASI) avulla. 
Osallistuminen edellyttää hyvää fyysistä kuntoa ja 
terveydentilaa. 
Kurssi alkaa perjantaina klo 17 ja päättyy lauantai-
iltana.
Kurssi on maksuton. Ilmoittautuminen 7.7. 
mennessä.
Lisätietoja Jani Jumppanen, 044 263 7445, jani.
jumppanen@cs.joensuu.fi

AISTI-ILMAVALVONTA 12.-13.8.
Lieksa
Järjestetään Vaaraniemen Haralanvaaralla 
yhdessä Ilmapuolustuspiirin kanssa. Kurssi sopii 
myös naisille ilman aiempaa sotilaskoulutusta. 
Tarkempi  kuvaus ja ilmoittautuminen 
Ilmapuolustuspiirin kurssisivuilla.
Kurssimaksu 24 e. Ilmoittautuminen 15.7. 
mennessä. Lisätietoja: Lauri Partanen 040 502 
8314, hanna.partanen@saunalahti.fi

MAINARIN MELONTA 19.8.
Outokumpu

Kaikille 15 vuotta täyttäneille. 10 kilometrin 
melontareitin varrella erä-, pelastus- ja 

reserviläistaitoja vaativia tehtäviä. Suositellaan 
osallistumista 2-henkisin partioin omilla kanooteilla. 
Järjestäjillä on rajoitettu määrä kanootteja 
vuokrattavana varausjärjestyksessä. Retki- ja 
reserviläissarja.
Kurssimaksu 20e. Ilmoittautuminen 5.8. mennessä.
Lisätietoja Tomi Kervinen 050 3544 334, tomi.
kervinen@traktori.net

SÄHKÖTTÄJIEN VIESTIKURSSI, SYYS/
LOKAKUU
Ylämylly
Sähköttäjille ja radioamatööreille tarkoitettu kurssi 
johon liittyy tutkimus- ja kokeilutoimintaa. Kurssin 
sisältöön kuluu mm uudet ohjelmat, antennitestit ja 
siirrettävät radioasemat. Järjestetään myöhemmin 
ilmoitettavana viikonloppuna pe klo 18 – la klo18 
(2 pv, ajankohta tarkentuu verkkosivuilla).
Kurssi on maksuton. Lisätietoja Pertti Karttunen, 
pertti.karttunen@gmail.com

KULJETTAJAKURSSI 16.-17.9.
Sotinpuro, Nurmes
Kuljetusjärjestelyjen suunnittelu ja 
ajoneuvosuunnistuksen harjoittelu. Kurssilla 
käytetään omia ajoneuvoja.
Kurssi on maksuton. Ilmoittautuminen 3.9. 
mennessä. Lisätietoja Jussi Hirvonen
p. 050 584 3984.

MAASTOTAIDOT 16.-17.9.
Sotinpuro, Nurmes
Selviytymistaitoja maastossa naisille, nuorille ja 
nuorenmielisille. Perustaitoja, ensiapua, vesistön 
ylitystä, loimulohen valmistamista jne.
Kurssi on maksuton. Ilmoittautuminen 3.9. 
mennessä. Lisätietoja Sari Nykänen 050 356 2714, 
sari.nykanen@luukku.com

AMPUMAPÄIVÄ 1.10.
Kontioranta

Ampumataidon ylläpitäminen. Ammunnat 3 eri 
käsiaseella. Kurssille sopii 100 reserviläistä 
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kurssi on maksuton. Ilmoittautuminen 18.9. 
mennessä.
Lisätietoja piiritoimisto 040 565 5578,
 pohjois-karjala@mpkry.fi

AMMUNTOJEN JOHTAMINEN 30.9.-1.10.
Kontioranta
Osallistujat valmennetaan lauantaina johtamaan 
1.10. reserviläisammunnat (kts ilmoitus edellä) 
sekä marttojen turvakurssin tutustumisammunta rk:
lla.
Kurssi on maksuton. Ilmoittautuminen 18.9. 
mennessä.
Lisätietoja piiritoimisto 040 565 5578, 
pohjois-karjala@mpkry.fi

RAJAJÄÄKÄRIKURSSI 27.-28.10.
Kaustajärvi, Tohmajärvi
Rajajääkärin taitojen kertaaminen ja valmiuksien 
kehittäminen. Kurssi alkaa perjantaina klo 18 ja 
päättyy lauantaina klo 16 mennessä.
Kurssi on maksuton. Ilmoittautuminen 17.10. 
mennessä
Lisätietoja Olavi Ehrukainen 0400 308 012.

Piiripäällikkö Carl-Erik Spåre
PL 55, 80101 JOENSUU
Käyntiosoite: Kauppakatu 40 B 3. krs.
Puh. 0207 569 048, 040 565 5578
Fax: 0207 569 049
s-posti: carl-erik.spare@mpkry.fi
             pohjois-karjala@mpkry.fi

KUULASADETTA 
KONEKIVÄÄRI-
KURSSILLA
Maanpuolustuskoulutus ry:n 
järjestämä konekiväärikurssi 
käytiin varsinaisessa 
hellesäässä 5.-6.5.2006 
Kontiorannassa. Tapahtuma 
kokosi noin 30 reserviläistä 
eri puolilta Suomea 
Pohjois-Karjalan Prikaatiin. 
Kurssilla koettiin todellinen 
nuorennusleikkaus, sillä pääosa 
osallistujista oli akateemisia 
opiskelijoita eri opinahjoista. 
Olipa mukana myös yksi 
naispuolinenkin edustaja.
   Koulutuksen ja 
käsittelyn kohteena oli 
venäläisvalmisteinen 
konekivääri KK 7,62 PKM, 
joka on nykyisin otettu 
kenttäarmeijassa kotimaisen 
kevyen konekiväärin 7,62 
KVKK 62:n rinnalle. Myös 
kyseisen aseen käyttöä 
ryhmän ja joukkueen 
taistelussa tuotiin esille. 
Myöhemmin pureuduttiin 
aseen tekniseen rakenteeseen 
ja sen ominaisuuksiin, joista 
voitaneen mainita ainakin 
tulinopeus, joka on huikeat 700 
laukausta minuutissa. Tämän 
takaavat 100 tai 200 patruunan 
metalliset vyölaatikot, joista 
jälkimmäinen on tarkoitettu 
kuitenkin ajoneuvokäyttöön.
   Aseen kohdistus suoritettiin 
100 metriltä ampuen kaksi 20 
laukauksen sarjaa. Kun osumat 
olivat jota kuinkin tiedossa, 
siirryttiin kauemmaksi ja 

ammuttiin ensin 300 metriltä 
40 harjoituslaukausta, jonka 
jälkeen 40 laukauksen 
kilpasarja. Osumien 
perusteella voitiin todeta 
aseen olevan äärettömän 
tarkka ja tehokas tulitukiase. 
PKM käy rakenteeltaan hyvin 
käteen ja on toimintavarma 
ase, eikä se ole erityisen 
altis likaantumisellekaan. 
Joskin sitä on tietysti osattava 
käyttää ja huoltaa oikealla 
tavalla turhien häiriöiden 
välttämiseksi. 
Erikoisuutena aseessa on niin 
sanottu kaasunsäädin, jonka 
tulee olla käyttötilanteeseen 
nähden oikeassa asennossa. 
Aina on muistettava käyttää 
pienintä asetusta, jolla ase 
luotettavimmin toimii.
On olemassa myös toinen 
seikka, joka on käytön aikana 
ehdottomasti huomioitava. Jos 
aseella suoritetaan kiivasta 
tulitoimintaa, on piippu 
vaihdettava viimeistään 400 
laukauksen jälkeen. Sitä varten 
on taistelijaparilla mukanaan 
vaihtopiippu, joka on 
muistettava myös kohdistaa ja 
sen kaasunsäädin säätää ennen 
tulevaa tulitoimintaa.
   Pääkouluttajana toimi 
ylil. Markku Keskitalo ja 
yleisjärjestelyistä vastasi 
ylil. Jukka Päivinen Pohjois-
Karjalan Prikaatista. Kurssin 
varsinaisena johtajana 

oli joensuulainen Pertti 
Saarelainen avustajineen. 
PKM on mielestäni juuri 
sellainen ase, jolla pitäisi 
ehdottomasti jokaisen päästä 
edes kerran elämässään 
kokeilemaan. Seuraava kk-
kurssi järjestetään vuoden 

päästä. Siispä rohkeasti vain 
kahvoihin kiinni ja antaa 
ruudin palaa. Sävelten rytmi 
soi sielussa kuin Harrikassa 
ikään - korkealta ja kovaa. 

Teksti ja kuva: 
Väinö Mononen

“Konekiväärit”: Omaan tahtiin - saa ampua! Konekiväärien kor-
via repivä tulenavaus on rävähtänyt käyntiin. Etualalla rätkyttää 
Jyrki Repo Polvijärveltä.

Ongelmat 
kertaus-
harjoitus-
päivien 
kirjautumisessa 
jatkuvat
Pääesikunnasta 
saamamme tiedon mukaan 
reserviläisten MPK:n 
kursseista saamat korvaavat 
kertausharjoituspäivät 
eivät vieläkään päivity 
puolustusvoimien rekisteriin. 
Syynä on edelleen tekninen 
vika, mikä estää tietojen 
liikkumisen näiden 
järjestelmien välillä. 
   Pääesikunta ja heidän 
järjestelmätoimittajansa ovat 
ilmoittaneet, että he saavat 
vian korjattua aikaisintaan 
kesäkuun lopussa. 
MPK tiedottaa 
korjausaikataulusta sitä 
mukaa kun saamme tietoa 
asiasta. Reserviläiset voivat 
olla yhteydessä oman 
sotilaslääninsä esikuntaan 
asiassa. 
   Puolustusvoimat on 
siirtynyt uuteen järjestelmään 
(AVT-OPJO), jonka osana 
ko. rekisteritiedot ovat. 
Teknisen ongelman takia 
kurssi- ja ylennystiedot eivät 
ole siirtyneet järjestelmien 
välillä. Edellinen päivitys on 
tehty vuoden 2004 lopulla. 
Reserviläisten MPK:n 
kursseista saamat korvaavat 
kertausharjoituspäivät eivät ole 
päivittyneet vuosien 2005 ja 
2006 aikana puolustusvoimien 
rekisteriin. Myöskään 
reserviläisten saamat 
ylennykset eivät ole siirtyneet 
MPK:n järjestelmään. 

Kiteentie 3, 82500 Kitee, puh. 411 636
Palvelemme ma-pe 9-17, muulloin sop. mukaan



KARJALAN POJAT
ILMESTYMISAIKATAULU 2006

Lehti	 	 	 Aineisto	 	Painoon	 			Ilmestyy

2/2006	 					pe	19.05.	 	ma	12.06.	 			ke	14.06.
3/2006	 					pe	08.09.	 	ma	02.10.	 			ke	04.10.
4/2006	 					pe	24.11.	 	ma	11.12.				 			ke	13.12.

1914.6.2006

PIIRITOIMISTO 
PL 1   80401 YLÄMYLLY

Toiminnanjohtaja	Tenho	Ilvonen

Katajakuja	2	C	13,	80400	YLÄMYLLY
Puh.	(013)	851	518,	0400	192	149

Fax.	(013)	851	518

Sähköposti: toimisto@pkreservi.fi

AINEISTON JÄTTÖ:
viimeistään 8.9. päätoimittajalle
Osoite:		Raine	Turunen
	 	 Opotantie	3,	81720	Lieksa
	 	 p.	522826,	040	507	2002
Sähköposti: raine.turunen@kolumbus.fi

  

Karjalan Pojat
           Seuraava lehti ke 4.10.2006

Pohjois-Karjalan reservipiirien ja Maanpuolustuskoulutus ry:n 
Pohjois-Karjalan maanpuolustuspiirin tiedotuslehti
Päätoimittaja  Raine Turunen
Osoite:      Opotantie 3, 81720 LIEKSA
Puhelin:   (013) 522826, 040 5072002 
Sähköposti:  raine.turunen@kolumbus.fi

Piiritoimisto:
Toiminnanjohtaja: Tenho Ilvonen
Osoite:  Katajakuja 2 C 13, 80400 YLÄMYLLY
Puhelin/Faxi. Huom! sama numero (013) 851 518 
  Matkapuh. 0400-192 149
Sähköposti: toimisto@pkreservi.fi
Kotisivut:  www.pkreservi.fi

Karjalan Pojat Karjalan pojat -lehden toimituskunta
RU   Jari Aho, puheenjohtaja 
RES  Pauli Turunen
RES  Matti Puoskari
RU  Tarmo Nenonen
MPK ry  Carl-Erik Spåre
Päätoim.  Raine Turunen
Nettilehti Hannu Härkönen
Tmja  Tenho IlvonenSivunvalmistus: LiperLaserOy, Liperi

Painotyö:  Lehtisepät Oy, Pieksämäki

Johtajien koulutuspäivä 
16.9.2006

Piirien sekä yhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit 
kutsutaan Maanpuolustuskoulutus ry:n kanssa yhteistyössä 
toteutettavalle johtamiskurssille.
Tilaisuuteen pyydetään lähettämään ensi vuonna tehtäviä 
hoitavat puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja sihteerit 
(johtamissuunnitelman mukaan).
Jos edellä mainitut henkilöt ovat estyneitä, pyydetään 
lähettämään tilaisuuteen henkilöstöä tulevasta hallituksesta. 
Jokaisesta yhdistyksestä toivotaan paikan päälle vähintäänkin 
yhtä edustajaa.
Kurssi järjestetään toimintasuunnitelman mukaan 16.9.2006 
kello 8.30 alkaen kiltaluokassa Kontiorannassa (kasarmi 3, 
ajo esikunnan portista).

KOULUTUSPÄIVÄN 16.9.2006 OHJELMA

08.30 - 09.00 Ilmoittautuminen, kahvi Tmja
09.00 - 09.30 Maanpuolustuskoulutus ry Carl-Erik  
   Spåre
09.30 - 11.00 Vuoden 2007 tapahtumat Tmjat
11.00 - 12.30 Lounas, ammunnat Tmja
12.30 - 14.30 Esitelmä  Ev Jorma  
   Jokisalo PE
14.30 - 15.30 Kahvi ja päätöskeskustelu Tmja

Ilmoittautumisista tulevat ohjeet lähempänä tilaisuutta. 
Ilmoittautuminen tapahtuu MPK ry:n sivujen kautta tai 
piiritoimistoon.                   
Tervetuloa !

JUUAN RESERVIKOMPPANIAN 
8. PERINNEPÄIVÄ

Reservipiirien piirinmestaruusammunnat perinteisillä 
sotilaskivääreillä

Lauantaina 29.7.2006 Juuassa

PÄIVÄOHJELMA

Klo 11.00 Seppeleenlasku,  Reservikomppanian 
muistomerkki, Sairaalantie 23.

Klo 12.00 Perinneaseammunnat sotilaskivääreillä; 
järjestetään toisen kerran reserviläisten 
piirinmestaruuskilpailuna, Juuan ampumarata.

Klo 16.00- Reservikomppanian illanvietto; kahvitarjoilu, 
makkaranpaistoa, ohjelmaa, karaoke, tanssia. 
Sotahistoriallinen näyttely: Suomen entinen sotaväki 1881-
1902. Juuan Nunnanlahden Juntulankylä, Res.komp. maja.

*Perinneaseammunnat suoritetaan omilla avotähtäimisillä 
sota-ajan sotilaskivääreillä omin patruunoin, nelihenkisin 
joukkuein, parhaat yksittäiset suoritukset myös palkiten.
*Maastoasu tai muu vapaa-ajan vaatetus.
*Omia “eväitä” saa tuoda illanviettoon.
*Mahdollisuus saunomiseen ja yöpymiseen.
*Vapaaehtoinen osallistumismaksu illanviettoon.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Juuan Reserviläiset ry:n 
varapuheenjohtaja Risto Rantametsä puh. 0400 579441 ja 
Pohjois-Karjalan Reserviläispiirin puheenjohtaja Jarmo A. 
Tolvanen puh. 0400 279340.

	 	 	 							Tervetuloa!

Sotilasläänin rooli 
vapaaehtoistyön 
tukemisessa

Sotilaslääni tukee maanpuolus-
tustahdon edistämistä alueel-
laan erityisesti tiedottamisen 
keinoin. Tämä tapahtuu esitel-
min ja luennoin eri tilaisuuk-
sissa. Toiminnan painopiste 
on nuorisolle suunnattavassa 
maanpuolustustiedon jakami-
sessa. Luentoapukysymyksissä 
pyydetään ottamaan yhteyttä: 
Everstiluutnantti Jouni Mattila, 
puh. (013) 181 3001 
   Edellisen lisäksi sotilas-
läänin tehtävänä on yhdistää 
paikallispuolustukseen liittyvä 
vapaaehtoistoiminta palvele-
maan sotilaallista valmiutta 
sekä luoda edellytyksiä sodan 
ajan joukkojen vapaaehtoiselle 
toiminnalle.         
   Maanpuolustuskoulutus ry:
n johtamalle kurssitoimin-
nalle sotilasläänin esikunta 
antaa myös tukea. Tätä varten 
sotilasläänin esikunnassa on 
aluetoimisto, jonka tehtävänä 
on koordinoida kurssitoimin-
taan liittyvä puolustusvoimien 
tuki.
   Maanpuolustuskoulutus ry:
n Pohjois-Karjalan piiripäälli-
kön johtamaa koulutusta ohjaa 
vapaaehtoisen maanpuolus-
tustyön alueellinen neuvotte-
lukunta, jonka puheenjohta-
jana toimii Pohjois-Karjalan 
sotilasläänin komentaja.
 
Piiripäällikkö Carl-Erik Spåre
Puh 0207 56 9048 
tai 040 565 5578

     Yhdistyksissä
     tapahtuu

POLVIJÄRVEN RESERVIN 
ALIUPSEERIT RY 

06.07.2006 Jäsenilta alkaen 
kello 18.00.
Makkaran paistoa, saunomista 
ja keskustelua tulevasta 
toiminnasta. Tervetuloa 
majalle. 
29.07.2006 Piirin perinnease 
ampumamestaruuskilpailut 
Juuassa. Kootaan 3 miehinen 
joukkue. Ilmoittautumiset 
Raimo Tilloselle. 
 
15.08.2006 Haaste 
ilmakivääriammunta, 
OUTOKUMPU,  LIPERI ja 
POLVIJÄRVI, 
kello 18.00 Osuuspankin 
alakerrassa Polvijärven 
Ampujien radalla. 3 miehisin 
joukkuein,
saa olla useita joukkueita. 
Parhaat palkitaan. Seppo Varis 
antaa koulutusta. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 
 
05.09.2006 Jatketaan 
rynnäköllä prosentti-
ammuntoja alkaen kello 
18.00 
Osuuspankin alakerran radalla, 
jatkuen noin 2 viikon välein 
seuraavasti: 
19.09, 03.10, 17.10.2006. 
 

SYNTTÄRITANSSIT
Martonvaaran lavalla lauantaina 17.06.2006 

kello 19.00 alkaen.
50, 60 ja 70 vuotta vuoden 2006 aikana täyttävät 

Martonvaaran kyläläiset ja Polvijärven 
Reserviläiset tarjoavat täytekakkukahvit.

Ilmainen sisäänpääsy!

Toimintakalenteri

17.9.
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Karjalaisen 
Kulttuurin 
Edistämissäätiö

LIPER

LASER

JOUSTAVAA
OSAAMISTA!

Tämänkin lehden 
sivunvalmistus.

P. (013) 2525 012, 
0500 577 173

Tilintarkastus M. Haapalainen Oy
Malmikatu 5 B IV kerros
80100 JOENSUU
Puh./Fax (013) 226 391

Liperi 013 652 610
Keskustie 3

Polvijärvi 013 631 610
Polvijärventie 14   2 krs

Asianajaja, varatuomari
AKI PIETARINEN

Varatuomari
YRJÖ KAHELIN

Joensuu 013 748 808
Siltakatu 14 B   3 krs

Outokumpu 013 555 611
Koulukatu 2   2 krs

Asianajotoimisto
Aki Pietarinen Oy
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Kauppakatu 18, Joensuu, puh. (013) 227 211Kauppakatu 18, Joensuu, Puh. (013) 227 211. Avoinna: ma–pe 9.30–18, la 9.00–14

HIKEÄ. EI KYYNELEITÄ

JOENSUUN TEHTAAT
Pamilonkatu 15, 80100 Joensuu
puh. (013) 416 2200, fax (013) 416 2260

LEHTOSEN LIIKENNE OY
TEOLLISUUSKATU 6, 80100 JOENSUU 10, PUH. (013) 224 493
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SUOMEN PAINOTUOTE
w w w . p a i n o t u o t e . f i

• Esitteet
• Mainospainotuotteet
• Henkilö- ja tuotekuvaukset
• Lomakkeet
• Kirjekuoret

• Vuosikertomukset
• Henkilöstölehdet
• Käsiohjelmat
• Kalenterit
• Tarrat

GRAAFINEN SUUNNITTELU
PAKKAUSREPRO
ARKKIPAINO

Pohjois-Karjalan Osuuspankit

Saako sinun pankistasi myös
lainopillisia palveluja?

Asiakkaanamme sinulla on käytettävissäsi 
Suomen tihein pankkijuristiverkosto.

Timosen Auto Oy
Wahlforssinkatu 1, 80100 Joensuu

013-256 6266
www.timosenauto.fi 

Walforssinkatu 6, 80100 Joensuu
Puh. 0424 4681, fax. 013-120 477

PUUNOSTAJAMME PIELISEN-KARJALASSA
LIEKSA Markku Suhonen matkapuh. 0400 377 536
NURMES Paavo Kivimäki matkapuh. 0400 175 809
VALTIMO Tommi Räsänen matkapuh. 0400 964 463
JUUKA Seppo Lehikoinen matkapuh. 0400 342 397 

Vapo Timber Oy
Karjalan puunhankinta
www.vapo.fi 

K K K K

8-21 KAUPPAKATU

CITYMARKET
www.citymarket.fi 

8 -18

Pilkontie 7, puh. 0424 896 500. Ma-pe 9-18, la 9-15
www.stemma.fi /JOENSUU. Ps. katso myös linkit!


